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

Picknicktafels aan
de Duffeltdijk ondergeklad

oplage: 25.000

Sven Hermsen deelt bloemen uit
in het zorghotel Groesbeek

Onbekenden hebben dit Pinksterweekend (of eerder) de picknicktafels nabij de
Driedijk (Kaliwaal) langs de Duffeltdijk tussen Leuth en Kekerdom volgespoten
met allerlei leuzen. De banken en tafels waren nog niet zo lang geleden vernieuwd.
Ook was de dijk tussen Kekerdom en Millingen (fietspad) beklad. Ook op andere
fietspaden is dit gebeurd. De gemeente heeft dit inmiddels laten schoonmaken.
Weer €2000,- gemeenschapgeld verloren gegaan.
Foto: Henk Baron

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
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V.l.n.r Sven, Jorn en Lukas

Waterschap vraagt schapen
van de dijk te halen
Waterschap Rivierenland zal veehouders vragen om hun schapen van
dijken te halen, waar dat nodig is om
de grasmat te beschermen tegen de
gevolgen van de aanhoudende droogte.
De groene linten van de dijken kleuren
soms bruin door de droogte. De dijken
kunnen dat hebben en bij voldoende
neerslag herstelt het gras zich snel. De
regen die eind deze week wordt verwacht, is echter nog te weinig om effect
te hebben.
Op verschillende dijken grazen schapen. Waar de grasmat kwetsbaar is, zullen dijkbeheerders van het waterschap
de eigenaren van de veehouders vragen
om hun schapen van de dijk te halen.
Zo wordt voorkomen dat de grasmat

onherstelbare schade oploopt. Dit is
maatwerk, want op andere plekken
kunnen schapen blijven grazen. Het
waterschap vraagt de schapenhouders
om hun medewerking. Zodat de groene
linten zich herstellen zodra er voldoende regen valt. Daar genieten we samen
van en het houdt de dijken sterk.

GROESBEEK. Nadat de 7-jarige Sven
Hermsen vorige maand al bekend was
geworden bij de Inloop en ontmoeting
in Beek, waar hij toen bonbons had uitgedeeld aan alle deelnemers, was hij op
woensdag 3 juni weer actief, samen
met een vriendje bij het ZZG zorg- en
herstelhotel op het terrein van
Dekkerswald in Groesbeek. Deze keer
had hij gezorgd voor bloemen die door
het verzorgend personeel werden uitgedeeld aan de bewoners.
Zelf zegt Sven hier het volgende over:
“Hoi, ik ben Sven. Ik sta hier op de foto
met mijn vriend Lukas uit mijn klas.
Hij is vandaag ook mee. Hij heeft heel
goed geholpen met de bloemen bren-

Foto: Henk Baron
gen en zo. We vonden het heel fijn. Het
is heel fijn dat we oudere mensen blij
kunnen maken. Mijn vriendje Nils
heeft ook weleens geholpen. Dat is ook
fijn. Mijn broertje Jorn die helpt altijd.
De winkels, kappers en restaurants in
Groesbeek hebben we ook plantjes
gebracht van de Coop. Toen kregen we
van sommige een lolly of een snoepje.
De mensen van de Meent hebben ook
bloemen gekregen en die waren ook
blij. Bij mijn tante Caroline, die werkt
bij Nijenveld, hebben we ook nog bloemen gebracht. Mijn oma krijgt ook
steeds bloemen en ze is dan heel blij.
Het is leuk dat de Coop in Groesbeek
nog steeds bloemen en plantjes geeft.
Groetjes van Sven”.

Bijna in verkoop

DE KLEINE WETERING
MILLINGEN AAN DE RIJN

Bijzondere diplomering voor leerlingen Kandinsky
Donderdag 4 juni werd de rode loper uitgerold voor alle
geslaagde leerlingen van Kandinsky Molenhoek. Alle leerlingen werden thuis verrast met een drive-by diplomering. Verspreid over 8 routes reden zo’n 20 collega’s langs
61 leerlingen, verspreid van Millingen aan de Rijn tot Well

Verloren

Vaderdagtip:

4 juni verloren van achter mijn handbike: op het stuk tussen Ooijse dijk 122ingang bisonbaai- en Nijmegen-Oost
via opgang estel: donkerblauwe shopper met appelprint erop, en erin mijn
reserve scootmobielhoes. Ben heel blij
met je reactie. Barbara 0625113793.

koffers en reistassen
50 % korting

024 - 397 5052

Waterschap wil schapen
van de dijk

Levi Heijmink uit Beek

Kiki en Nick Tielkens uit Millingen aan de Rijn
en van Overasselt tot Haps.
Met een hoop kabaal kwam het personeel aanrijden in bijzonder vervoer. De docenten bezochten de leerlingen uit
Millingen aan de Rijn en Beek Ubbergen met een brandweerwagen, in Nijmegen werd een leerling verrast door burgemeester Hubert Brul. Na het klaarzetten van tafel en stoelen mocht de geslaagde leerling plaatsnemen. Vervolgens
kregen de leerlingen, na een confettiregen, een video te zien
namens directeur Erick Loermans, daarna mochten ze hun
diploma tekenen en werd er geproost op het behalen van hun
welverdiende VMBO diploma.

Berg & Dalseweg 340
Nijmegen
024 - 3229279

Alle zondagen in
juni geopend
Bèèèhhh

van 11.00 - 17.00 uur

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid

GL02

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

De Rozet
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Te huur per 1 augustus

Vishandel

Jaco & Corrina de Graaf

GROOT APPARTEMENT in Beek-Ubbergen

Spakenburg

Het appartement op
de begane grond is
± 130 m2 groot

De echte

Hollandse nieuwe!
Wij hebben ze al,
v.a. 10 juni beginnen wij
€ 2,50 per stuk
5 voor € 11,00

Indeling:
hele ruime woonkamer
met leistenen vloer en
open haard (40 m2), 2
slaapkamers (20 m2 +
12 m2), ruime woonkeuken (16 m2), berging
met aansluiting voor
wasmachine,
badkamer met bad,
douche, toilet, bidet,
apart toilet in de
ruime hal, bergvliering
boven de woonkamer

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: Beek
(bij Nico de Witt)

Bel om te bestellen: 06-22799800

Gedeelde tuin (met
andere appartementen)
met 4 terrassen,
buitenkeuken,
fietsenberging,
eigen parkeerplaats op
het terrein.

Arno's Haarmode
Tel. 0481-433407

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

De ligging:
Rijksstraatweg, Beek,
aan de bosrand,
bij De Rozet

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

Huur: €1250,- inclusief
gas, elektra, water,
TV-aansluiting, 1 vaste
internetaansluiting.
excl. gemeentelijke lasten

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

Info: De Rozet,
tel. 024-6843533
email: info@derozet.nl

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

EEM

Kogelbarbecue Kansas

Pelletsmoker Indiana

Verchroomd rooster, ca. Ø 44
cm, 2 houtskoolhouders voor
indirect barbecueën. Afm.
ca. B x H x D 54 x 96 x 48 cm.
Van € 79,99 voor € 69,99

Geëmailleerd rooster,
ca. 66 x 49 cm. Stroomverzorging 230 Volt.
Digitale temperatuurcontrole van ca. 65 tot
288 °C, automatische
toevoer van pellets.
Afm. ca. B x H x D
120 x 130 x 55 cm.
Van € 399,- voor € 379,-

Texas R

79,9999

RO

Vanaf

rooster ca. Ø 54 cm, afm. ca.
B x H x D 65 x 107 x 66 cm
(zonder afbeelding) € 99,99

69,99

ketten in premiumkwaliteit,
5 kg.
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399,Vanaf

Indiana XXL
barbecueoppervlak ca. 86 x 49 cm.
Afm. ca. B x H x D 140 x 130 x 55 cm
(zonder afbeelding) € 549,-

9,9999

8 , 99

977732

Profagus
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A
B
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HOUTTSE VERSTEL
Hit
of Grillis
HOOG
Houtskool of bri-

TE

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

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

per kg 1,80 €

Houtskoolbarbecue Ottawa S P
Houtsko

45857024

79,9999

Verchroo
Verchroomd
rooster, ca. 42 x 31 cm.
Zijtafels inklapbaar. Afm. ca.
B x H x D 98 x 99 x 54 cm.
Va € 79,99 voor € 69,99
Van

69,99

Opzetstuk pizza-oven.
Op

Ve
Verchroomd rooster,
ca. 46
46 x 35 cm, inkl. pizzasteen.
Af ca.
Afm.
ca B x H x D 58 x 79 x 50 cm
(zonder afbeelding) € 89,99

45737842
457
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Tel: 06 - 5120 2977

GROTE KEUZE, PRIMA PRIJZEN
45511854
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Als u plannen
hebt om te gaan bbq'en
denk dan eens aan ons
b b q p a k ke t vo o r
4 p e rs o n e n c o m p l e e t ,
vlees salades sauzen en stokbrood
5 0 € g ra t i s t h u i s b e zo rg d .

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

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

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

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

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

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

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

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

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

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

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

- 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
-11.6. 19.30u. buitenconcert KNA, (op
afstand), Kulturhus-terras
-24.6. 14.30u. vriendjes/vriendinnetjesdag
BVC
BERG & DAL
- t/m 1-7: expo in Babylon Toren van babel
PERSINGEN
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-13+14.6. expo Catharina Aaldering

Heb je klachten,
laat je testen
Sinds 1 juni kan iedereen met corona-achtige klachten zich laten testen
bij de GGD. Voor het maken van een
afspraak bel je: 0800 - 1202. Meestal
kun je de volgende dag terecht in de
teststraat van de GGD. Met 4 testtenten in Nijmegen en 1 in Tiel is GGD
Gelderland-Zuid klaar voor deze pittige klus.

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,
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Nicolette Balledux
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6573 DB Beek-Ubbergen
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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
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www.facebook.com/derozet
Advertentieverkoop
Beek, Ooij, Erlecom en buitengebied
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T: 024-6631326 / 06-24701354.
www.henkbaron.nl
Bezorging (ook voor klachten):
Bezorgdienst Elyseese Hof,
Rijksstraatweg 92a, Beek
T: 06-23502075
E: bezorgdienstderozet@gmail.com
De Rozet is verder gratis verkrijgbaar op de volgende adressen:
Rabobanken
Beek: Primera De Postkoets, Plus
Millingen aan de Rijn:
Hotel Millings Centrum, Tankstation
Millingen TEM, Grand-café De
Mooye Waard, Koffie & Eethuis
De Gelderse Poort, Grand-Café
De Taverne, Primera in de AH
Ooij: Spar, Sprong
Leuth: Kulturhus/school / Spar
Berg & Dal: -in onderzoek
Grens Wyler: v. Raay Diervoeders
Nijmegen-oost: Shell Tooropstraat,
Ark van Oost, Daalsehof, Coop, garage Kuijpers
GROESBEEK: Rabobank, De Zuidmolen, Jumbo, Primera, VVV,
Oosterpoort, Gemeentehuis, Aldi, Jan
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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

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, vr: 14-18u
di: 9.30-18 u, za: 10-14u
*Alleen hulpkracht of vrijwilliger aanwezig
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“Sinds 2e pinksterdag is het beduidend
drukker in onze teststraten”, stelt
Susanne Nieuwenhuijsen vast. Als
coördinator van de teststraten is ze veel
op het parkeerterrein van de GGD in
Nijmegen te vinden. Daar staan de testtenten in een strakke rij opgesteld. De
hele dag door komen mensen langs om
een test te laten doen. Meestal met de
auto, maar soms ook met de fiets of te
voet.
Susanne: “Veel bezoekers hebben weinig klachten, maar willen zeker weten
dat ze niemand kunnen besmetten nu ze
weer naar hun werk en ouders gaan.
Het is eigenlijk zo gepiept: je wacht bij
een tent totdat je naar binnen wordt
geroepen, binnen neemt een GGDmedewerker met een wattenstaaf testmateriaal af uit je keel en neus, en binnen een paar minuten sta je weer buiten.”
Ze benadrukt dat de teststraten echt
alleen bedoeld zijn voor mensen met
milde klachten. Voor mensen zonder
klachten heeft testen geen zin. En voor
mensen met ernstige klachten geldt:
blijf thuis en bel uw huisarts. “Juist de
mensen met milde klachten willen
graag weten of een terrasje of bezoek
verantwoord is. Of dat ze de komende
tijd thuis moeten blijven. Meestal
weten ze dat binnen 2-3 dagen na de
test. En tot die uitslag bekend is, moeten ze sowieso thuisblijven.”
Als iedereen zijn/haar testverantwoordelijkheid neemt, kunnen we gezamenlijk het coronavirus onder controle
houden en deze zomer in relatieve vrijheid leven.
Meer weten over testen? Kijk op
www.ggdgelderlandzuid.nl/coronatest.

Op alle advertenties, artikelen en
foto’s, gemaakt door De Rozet zit
copyright, dit mag dus zonder toestemming niet overgenomen worden

Column
M/V
Vrouwen lezen boeken van zowel
vrouwelijke als mannelijke auteurs,
maar mannen beperken zich tot de
mannelijke schrijvers. Dit las ik in een
artikel. Er onstond een discussie. Dit
bracht mij tot de volgende vraag.
Schrijven vrouwen anders en over
andere onderwerpen dan mannen?
Veel vrouwen zeggen van wel. Een
man in het verhaal vindt het flauwekul, iets van feministen. Hij haalt het
voorbeeld aan van de Italiaanse
schrijfster Elena Ferrante, bekend van
het boek ‘De Geniale Vriendin’. Dit
boek gaat over twee opgroeiende
meisjes in Napels en is lang
beschouwd als typisch vrouwenlectuur. Het blijkt door een man geschreven te zijn. Van het boek is een filmserie gemaakt. Ik heb die op tv gezien.
Maar daarover straks meer. Terug naar
het artikel. Zouden mannen meer
moeite hebben om vrouwen te begrijpen dan andersom, vraag ik mij af.
Maarten t’Hart mengt zich in de discussie. Hij beweert dat hij boeken van
beide seksen leest. Hij wilde altijd al
een meisje worden, vandaar. Wat mij
van de film De Geniale Vriendin is bij
gebleven, is de natuurgetrouwe weergave van het straatbeeld van Napels,
anno 1955. De auto’s, de mensen, etc.
Alleen nergens zag ik een scooter. Dat
heb ik nu weer...
Phil Poffé , Groesbeek.
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BON VOOR 'ROZETJES'
Rozetjes dienen contant en met gepast geld
te worden voldaan.
Gebruik uitsluitend dit formulier

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

Rozetjes
Woningruil
Aanbod:
Koningsholster 9 . 6573 VZ
in Beek met een andere
woning in Beek of in Berg
en Dal . contact
0684613615
.
bl15cm@gmail.com.
Man 83 zoekt nette lieve
dame tussen 70 - 80 voor
een leuke relatie om samen
leuke dingen te doen. ik heb
een auto, tel 024 3970309,
na 5 uur bellen

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

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

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049

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

Tuinonderhoud €15,- p/u,
06-85650752. ACTIE

inleveradressen

3,00

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

3,50

Millingen a/d Rijn:

4,50

Aangeboden: Klussen voor
stucwerk, spachtelputz,
schilderwerk en sauswerk
voor redelijke prijzen.
Tel.: 06 - 52 44 75 07

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

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

4,00

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

6,00
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Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

voor al uw familieberichten

Mijn hartelijke dank.

Tiemor
heeft
Disney
Doeken. Vanaf 30 euro. Tel
0622715349

Te huur aangeboden:
4000 m2 weidegrond incl.
schuurtje voor klein paard of
pony in Berg en Dal.
Nadere info: 06-29083435

Let : niet voor zakelijke- of familieadvertenties
2,50
op

Na 18 jaar is op 14 mei een eind gekomen aan
mijn raadswerk voor Millingen aan de Rijn 13
jaar en aansluitend 5 jaar voor de Gemeente
Berg en Dal.
Bijzonder vereerd ben ik met het ontvangen
van de koninklijke onderscheiding “Lid in de
Orde van Oranje Nassau” en de gemeentelijke
legpenning.
Bijzonder ook dat beiden door burgemeester
Slinkman op 15 mei i.v.m. de coronacrisis bij
mij thuis overhandigd zijn, waarvoor mijn hartelijke dank.
Daarnaast gaat mijn dank naar mijn partij GJS
waar binnen ik 20 jaar een warm nest heb
gevonden en die mij in mijn 20 jaar commissie
en raadswerk ondersteund hebben met ook
dank voor de bijzondere attentie.
Mijn dank aan al die commissie en raadleden
die ieder na vermogen voor de gemeentelijke
zaak hun stinkende best hebben gedaan en nu
nog doen.
Vanzelfsprekend ook een woord van dank
voor de hulp van de griffie en onze ambtenaren.
Tot slot, voor de ongekende bloemenhulden,
de enorme lijst van felicitaties, kan ik alleen
maar zeggen, mijn hartelijke dank.
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De uitvaartdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Theo van der Velden

Rob van Alst

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

Klussief
Voor alle klussen binnen en buiten!
ook voor:
- Timmerwerk
- Schilderwerk

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

Bezorger gezocht

Bel met: 024-675 4811 of 06-1321 7763

www.klussief.nl

Sidone Korse & Eveline de Lange

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

voor De Rozet in Millingen
Componistenbuurt

Bezorgdienst Elyseese Hof
Richard Moleman,
tel. 06-23502075

Exclusief
uw flyer
of folder mee
in de volgende
Rozet?

bezorgdienstderozet@gmail.com

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

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

of bel 06-23502075

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

06-34045001 0481-358663
www.uitvaartmillingen.nl

NATUURSTEENBEDRIJF

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

ZAKELIJK

Hare Majesteit Koningin Máxima Hollandse nieuwe
op werkbezoek bij Dar
is er weer
Koningin Máxima in gesprek met Darmedewerkers over impact van corona

Ervaringen van Dar-medewerkers in
coronatijd
Medewerkers van de afvalinzameling,
reiniging en het groenbeheer vertelden
over hun omgang met de verhoogde
volumes aan afval van particulieren,
het werken op afstand van elkaar, de
werkdruk, de lange wachtrijen voor de
milieustraat en de extra hygiëne- en
veiligheidsmaatregelen die zijn ingesteld.
Het werk van Dar gaat vanaf moment 1
van de coronacrisis door. Dar-medewerkers beseften zich weer eens dat
hun werk echt belangrijk is voor de
maatschappij. Dit werd duidelijk doordat beroepen in de afvalbranche tot de
vitale functies behoren. Dar merkt ook
dat hun werk in deze periode gewaardeerd wordt door haar gemeenten en
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Horeca weer open

Vishandel Jaco en Corrina de Graaf had
afgelopen weekend al een voorproefsetje Hollandse nieuwe bij zich en onze
Rozet-haring-voorproefspecialist
mocht alvast een hapje van de nieuwe
haring proberen. Hij meldde: “De
haring is echt heel lekker, eigenlijk nog
lekkerder dan vorig jaar. Zeer goed van
smaak, lekker ziltig en vettig. En bij
Jaco en Corrina altijd prima schoongemaakt, dus geen lastige graatjes”.
De Hollandse nieuwe is officieel vanaf
11 juni in de verkoop! maar in Ooij en
Beek dus al op 10 juni
Vishandel Jaco en Corrina de Graaf is
op woensdagmorgen te vinden in Ooij
en op woensdagmiddag en zaterdag bij
de Plus in Beek. 06 22799800.

Hare Majesteit Koningin Máxima
bracht op donderdagmiddag 4 juni
een werkbezoek aan Dar in
Nijmegen. Het bezoek vond plaats in
het kader van de impact van de coronapandemie op vitale sectoren waaronder de afvalbranche. Koningin
Máxima ging in gesprek met Darmedewerkers van inzameling, reiniging en groen. Hoe hebben zij de
afgelopen tijd ervaren en wat merken ze van de coronamaatregelen in
hun dagelijks werk? Dar is er trots
op dat Koningin Máxima een werkbezoek bracht aan Dar om met Darmedewerkers in gesprek te gaan. Een
prachtige blijk van waardering voor
de mensen van Dar en voor alle mensen in de sector. Afsluitend sprak
Koningin Máxima met het Darmanagement en andere vitale
beroepsgroepen over de ervaringen
van de afgelopen maanden.

9 juni 2020

Ook in de gemeente Berg en Dal is op
pinkstermaandag, 1 juni, de horeca
weer open gegaan. Al gauw waren na
12.00 uur de terrassen bij de meeste
horecabedrijven in de voormalige
gemeente Ubbergen goed gevuld en
werden de coronaregels goed nageleefd. Overal hadden de uitbaters extra

maatregelen genomen en de gasten
leken tevreden. Bij restaurant de
Thornsche Molen was zelfs buiten een
extra toilet-unit geplaatst zodat de
bezoekers niet allemaal naar binnen
hoefden te gaan voor de sanitaire stop.
Foto’s: Henk Baron

inwoners. Ook voor Dar-medewerkers
zijn het bijzondere tijden en was het
vooral in het begin even schakelen. Het
was wennen, maar juist in deze tijden
wil Dar er met haar medewerkers voor
zorgen dat we van afval zoveel mogelijk grondstoffen maken en de leefomgeving van mensen fris en groen is. En
dat op een veilige manier.
Tegelijkertijd heeft de afvalbranche
ook gemerkt hoe kwetsbaar grondstoffenketens zijn. Zo waren in de textielsector en ook in de plastic-sector
meteen de effecten merkbaar van de
afgenomen vraag naar gerecycled
materiaal. Deze uitdagingen leren ons
dat voor het realiseren van een circulaire economie veel meer afstemming in
de keten noodzakelijk is.
Werk aanpassen door coronamaatregelen
Vitale beroepen en sectoren zijn door
de Rijksoverheid aangemerkte cruciale
beroepsgroepen om de samenleving
draaiende te houden tijdens de uitbraak
van corona. Terwijl sommige sectoren
op de voorgrond staan, opereren andere
vitale beroepen meer op de achtergrond, zoals supermarktmedewerkers,
afvalbeheerders en schoonmakers.
Deze sectoren hebben sinds de afkondiging van de maatregelen in maart acuut
moeten experimenteren met manieren
om in hun werk, dat wel door moet
gaan, verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan. Andere bedrijven hebben
van deze kennis kunnen profiteren.
Vaak hebben vitale sectoren in de afgelopen maanden te maken gehad met
een verhoogde vraag naar hun diensten
en dus met een hogere werkdruk. Het
ziekteverzuim was desondanks laag.

Het Geefhus
gaat weer open
BEEK. We gaan weer open! Per 8 juni
is iedereen weer van harte welkom. We
blijven goed voor elkaar zorgen, dus
hou aandacht voor de richtlijnen van
het RIVM. Wij doen dat ook!
Onze openingstijden zijn misschien een
beetje anders tot de grote vakantie: hou
onze FB-pagina in de gaten voor meer
nieuws. Je kunt het Kulturhus in ieder
geval weer binnen via beide ingangen
aan de kant van het schoolplein: die
zijn zowel in- als uitgang. Voor de achteringangen geldt nog steeds eenrichtingsverkeer via een aangegeven
looproute. Tot gauw!

De klusspecialist
Eric Creemers

Telefoon: 024 - 6844281

Socialtens biedt ondersteuning én inkomen aan
zzp'ers bij arbeidsongeschiktheid
In ons land zijn zo'n 1,3 miljoen zzp'ers. Socialtens biedt hen
een vangnet voor het geval ze arbeidsongeschikt worden en
daardoor zonder inkomen komen te zitten.
Een zzp'er kan zich aanmelden bij Socialtens en aangeven
welk bedrag hij zou willen ontvangen, wanneer hij arbeidsongeschikt zou worden. Vanaf dat moment betaalt hij een
vast bedrag van 15 euro per maand. Het te ontvangen bedrag
kan liggen tussen 1.000 en 3.500 euro netto per maand.
Wanneer één van de 'inschrijvers' zich ziek meldt, krijgt hij
de maandelijkse donatie ter hoogte van het bij inschrijving
bedongen bedrag. Dat bedrag wordt gezamenlijk betaald
door de andere inschrijvers, die elk naar rato van hun eigen
inschrijvingsbedrag meebetalen.
Willem Bakker, directeur van Socialtens, vertelt: "Iemand
die als zzp'er aan de slag gaat, zal ongetwijfeld goed nadenken over wat er nodig is. Zoals de inschrijving bij de Kamer
van Koophandel, maar ook een aansprakelijkheids- en een
rechtsbijstandsverzekering. Ongetwijfeld komt daarbij ook
de Arbeidsongeschiktheidsverzekering voorbij. Onze ervaring leert dat die verzekering echter - afhankelijk van de persoon (leeftijd, voorgeschiedenis) en het beroep (een bureaubaan of fysiek zwaar werk) - een behoorlijk hoog bedrag aan
premie kost. Daarvoor schrikken veel zzp'ers terug, en met
argumenten als 'ik ben jong en gezond, en ik mankeer niks'
wordt het afsluiten van zo'n AOV vaak even overgeslagen.
En dat is juist het probleem, want dat ongelukje, die ziekte,
die zie je niet aankomen. Dan is Socialtens een goede oplossing. Want voor een inschrijfbedrag van 200 euro en een
maandelijkse vaste bijdrage van 15 euro kunje wel zorgen
dat je bij ziekte niet helemaal verstoken bent van inkomen."
Bakker legt uit: "Iemand die inschrijft bij Socialtens kan kie-

(Poging tot) inbraak Total
benzinestation in Groesbeek

zen hoe hoog de donatie bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
moet zijn per maand. Je betaalt dan vast vijftien euro per
maand, en je betaalt naar rato mee aan de donatie voor een
zieke collega. Kies je voor jezelf een lage donatie, bijvoorbeeld 1000 euro, dan betaal je een lager bedrag dan iemand
die een hogere donatie vraagt, bijvoorbeeld het maximum
van 3500 euro. Het variabele bedrag per maand is afhankelijk van het aantal zieke deelnemers. Uit onderzoek van CBS
en TNO blijkt dat het ziekteverzuim bij ZZP’ers zo rond de
1,25 % ligt.
De methode doet enigszins denken aan die van het
Broodfonds: daarbij doneren de deelnemers aan het fonds
ook aan de zieke collega-zzp'er. "Maar er is een groot verschil", zegt Bakker. "Bij een broodfonds beslist het bestuur bestaande uit collega-zzp'ers uit het fonds - over de noodzaak
om tot donatie over te gaan. Bij Socialtens meldt een deelnemer zich ziek, en dan wordt die melding door een bedrijfsarts beoordeeld. Die bepaalt op professionele wijze of de
deelnemer arbeidsongeschikt is en voor hoeveel procent. En
vervolgens gaat een re-integratietraject van start, om te zorgen dat de deelnemer zo goed mogelijk herstelt, en op het
juiste moment weer gedeeltelijk of helemaal zijn werk kan
hervatten. De ziekmelding en vervolgens ook het hersteltraject worden op professionele wijze begeleid."
Wie langer dan 28 dagen ziek is, ontvangt maximaal twee
jaar een donatie. "Maar bij het re-integratietraject hoort in
het uiterste geval bijvoorbeeld ook ondersteuning op weg
naar werk dat iemand nog wél kan doen. Kortom: het gaat
niet alleen om geld, maar ook om mensen zo goed mogelijk
te helpen op weg naar beter worden en naar hervatting van
werk, of dat nu hetzelfde werk is of ander soort werk."

De ruit van Total Groesbeek. Foto Waldie Rutten
GROESBEEK. Inbrekers hebben in de
nacht van zondag 31 mei op maandag 1
juni geprobeerd om binnen te komen
bij het tankstation van Total aan de
Nieuweweg in Groesbeek. Een ruit is
vernield. De melding van de inbraak
kwam rond 02.00 uur binnen. Een of

meerdere personen hebben eerst geprobeerd om in te breken via het kassaraam. Dat is niet gelukt. Vervolgens is
het raam van de deur kapot geslagen.
Of er iets buit is gemaakt, is niet
bekend. De politie zoekt getuigen
(0900-9944).

Hans Jansen nieuwe directeur
Museumpark Orientalis
Sinds 1 mei is Hans Jansen de nieuwe
directeur van Museumpark Orientalis
in Heilig Landstichting. Hij volgde
Erna op, die jarenlang het museumpark
heeft geleid.
Het Museumpark trekt de laatste jaren
weer meer bezoekers en Hans Jansen is
vastbesloten om het nog succesvoller te
maken door meer publiek aan te trekken. Zo wil Jansen de geschiedenis van
het Rijk van Nijmegen aan het museum
verbinden. ,,Voor de Duitse bezetting
heeft een rabbijn op het station in
Nijmegen veel Joodse vluchtelingen uit
Duitsland opgevangen en verder
geleid: aan hem wil ik in het Joodse
dorp een kamer wijden. En zoiets wil ik
ook met de Romeinen doen.” zo verklaarde hij tegenover de Gelderlander.
Deze zomer nog moet er een uitgebreid
muziek- en theaterprogramma komen.
,,Het museumpark is 30 hectare groot.
Dus ook in de 1,5 metermaatschappij
kunnen wij bandjes en theatergroepen
de ruimte geven voor openluchtconcerten en -voorstellingen.” Nog in deze
coronatijd wil Jansen een profiel neer-

zetten van een veilig museum. ,,Je kunt
hier met je gezin veilig terecht voor een
vakantiedagje. Het terrein is zo groot,
dat je niemand tegen het lijf hoeft te
lopen. Breng je picknickmand mee en
ga ergens lekker zitten lunchen.”

De Rozet
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Kunst in Millingen presenteert:

Popkoor Trente Plus

Zinbeelden

25 jaar oud en nog steeds springlevend

Beeldend kunstenaars Ria Roerdink en
Anja Middelkoop bedenken wel vaker
atelier- opdrachten voor elkaar. Maar
ze hadden nooit verwacht dat het idee
dit keer zou uitgroeien tot een groot
project met de titel ZINBEELDEN.
Maar liefst 66 kunstenaars uit
Duitsland en Nederland waren geïnteresseerd om eens ‘iets anders te doen’
in deze tijd van Corona. De kunstenaars
gingen aan het werk met een tekstregel
uit een boek, bepaald door willekeurige
getallen en een dobbel. Via whatsappfilmpjes kregen de kunstenaars hun
‘persoonlijke’ tekstregels toegestuurd.
En dat was spannend! Zinnen die volledig uit hun context werden gehaald,
bleken vruchtbare inspiratiebronnen te
zijn. Totaal zijn er 150 nieuwe werken
gemaakt naar aanleiding van 150 verschillende tekstregels.
Op de website van Kunst in Millingen
presenteren de deelnemende kunstenaars alle resultaten. Het is een boeiende digitale tentoonstelling met een
grote verscheidenheid aan werk.
www.kunstinmillingen.nl

GROESBEEK. 7 juni bestaat het popkoor Trente Plus uit Groesbeek 25 jaar.
Een heuglijk feit dat gevierd zou worden met een spetterende show in
november van dit jaar. Een jubileum
dat helaas door het Coronavirus niet op
het geplande tijdstip door kan gaan en
zal worden uitgesteld naar een nog
nader te bepalen moment.
Toch een bijzonder moment waar we
graag even bij stil willen staan. In dat
verband hebben we Wiro Willems,
voorzitter van het Bestuur van Trente
Plus en lid vanaf het eerste uur,
gevraagd iets meer over de achtergrond
van het koor te vertellen.

Merel Holleboom uit Grafwegen ging
aan het werk met een regel uit het
boek ‘De overkant van de rivier’ van
Jan Siebelink: “Ze nam nog wat
water en moest denken aan de voorzitter van de zeilclub die vanmorgen
weer was geweest.“

De kroon op het cantateseizoen:

Bachs Magnificat
Bach Cantates Nijmegen voert elke tweede zondag van de maand pro deo een cantate van J.S. Bach uit in de Petruskerk. Vanwege de coronacrisis kan dit helaas al
geruime tijd niet doorgaan. Maar we zitten niet bij de pakken neer en betrekken u
graag bij onze activiteiten.
Wij kunnen u mededelen dat we binnenkort weer virtueel samenkomen via een
'livestream' op YouTube en wel op zondag 14 juni a.s. om 19:30u. In het kader van
onze seizoensafsluiting staat dit keer op het programma: BWV 243 "Magnificat"
Een bijzondere compilatie met o.a. beelden van de jubileumuitvoering van 2017
en voorzien van een uitgebreide toelichting van onze dirigent Wouter van Haaften.
Bekijk op onze website (www.bach-cantates-nijmegen.nl/nl/node/34) het programma met de tekst en de muziek van het Gloria, zodat u dit tijdens de uitvoering kunt meelezen en misschien zelfs meezingen.

Het Kerkje van Persingen weer
geopend voor tentoonstellingen
PERSINGEN. In juni zijn de musea
weer geopend en ook in het Kerkje van
Persingen zijn deze maand de tentoonstellingen begonnen. Er is ruimte om
werk van kunstenaars uit de omgeving
maar ook van verder weg te bekijken.
De mooie intieme en rustige atmosfeer
van de kerk biedt een welkome pauze
stop tijdens een fiets of wandeltocht om
je te laten inspireren en voeden door
schoonheid of anderszins verrast te
worden door verschillende kunstvormen.

Wat onderscheidt Trente Plus naar
jouw mening van andere koren?
Tja dat is altijd lastig; Wij vinden het
belangrijk om in het zingen ook een
bepaalde beleving tot uitdrukking te
brengen. Zo zingen wij uit ons hoofd
en proberen in verbinding te komen
met ons publiek. Daarnaast worden we
begeleid door onze eigen 4 koppige
band wat het ook altijd goed doet bij
optredens. Ik hoor ook vaak dat we een
bepaalde uitstraling over de bühne
weten te brengen. We zijn enthousiast
en hebben er lol in en dat zie je.
Trente Plus is een Groesbeeks koor ,
waaruit blijkt die identiteit?
Veel leden komen uit Groesbeek en wat
dat betreft past Trente Plus helemaal in
de muzikale historie van het dorp . We
hebben daarmee ook veel binding met
andere verenigingen en gezelschappen
in Groesbeek, wat dan leidt tot gezamenlijke producties zoals “de Passion “
met onder ander Jubilate Deo of ons
kerstoptreden “Kerst, Sfeer en Meer”
met Vivace. Daarnaast treden we regelmatig op voor instellingen in het dorp.
Het koor werkt van tijd tot tijd naast
reguliere optredens aan grote producties, wat is de visie daarachter?

Ieder weekend is er een nieuwe tentoonstelling. Het aankomend weekend
van 13 en 14 juni exposeert Catharina
Aaldering haar beeldend werk onder de
titel ‘Tussen vleugels en wortels’. Haar
innerlijke belevingswereld wordt
geïnspireerd door de natuur en door
wat zich verder tussen hemel en aarde
afspeelt. Veel van haar werk draagt een
symbolische betekenis en drukt zich uit
in foto’s, schilderwerk en ruimtelijke
beelden.

Harmonie
K.N.A. in
coronatijd

Welkom op zaterdag en Zondag tussen
11.00 en 17.00.

Dubbelexpositie in
het Persingens Kerkje
Afgelopen weekend vond in het Kerkje
van Persingen een dubbelexpositie
plaats van kunstenaarsechtpaar Eduard

Hoe is het allemaal begonnen?
Het koor is opgericht in 1995 , maar dat
is het officiële oprichtingsmoment.
Circa 2 jaar daarvoor waren we reeds
gestart met een klein groepje om huwelijken en bijzondere gelegenheden op te
luisteren. We noemden ons Vocaal
Ensemble. Het groepje bestond uit 8
personen van rond de dertig , twee bassen, twee tenoren, twee sopranen en
twee alten. De begeleiding was in handen van Marielle Poelen. Het was
kwetsbaar en er waren meer belangstellenden, zodat we besloten tot de
oprichting van een nieuw koor en voilà
daar was Trente Plus. We wilden vooral populair repertoire zingen.

Gerrits en Nellie De Mulder uit Wamel.
Het was de eerste expositie die weer in
dit kerkje plaatsvond in coronatijd.

Het werken aan zo’n productie verbindt. Doordat je langere tijd intensief
met elkaar werkt aan de voorbereiding
creëer je wel samenhang. Er zijn dan
diverse commissies actief voor de kleding of de decors, het repertoire, het
verhaal , kortom er komt veel bij kijken
maar dan staat er ook iets waar we trots
op zijn.

het koor? Wat is de toekomst en hoe
denkt het bestuur daarover na?
We streven wel naar instroom van
onderaf en hopen dat we ook dertigers
en veertigers aan ons kunnen binden.
Door de repertoirekeuze hopen we een
bepaalde aantrekkingskracht te hebben
op jongeren. Een afspiegeling van de
maatschappij zou mooi zijn.

Het heet een popkoor te zijn , wat
versta jij daaronder? Wat zijn de
grenzen aan het muziekrepertoire?
Vroeger hadden we bij het selecteren
van de nummers het criterium dat het
een bepaald “foep” gehalte moest hebben. Ik denk dat we een breed repertoire hebben, dat wel emotioneert. Zowel
de kippenvelmomenten bij mooie
gedragen ballads als uptempo swingnummers waarbij je niet stil kan zitten.
Voor ieder wat wils van de jaren vijftig
tot nu, maar wel aansluitend bij een
breed publiek.

De huidige dirigent stopt er mee, jullie zijn op zoek naar een nieuwe;
welke opdracht krijgt die mee?
Tja, na een lange periode van samenwerking met Reinoud van de Haar
moesten we plotseling op zoek naar
een opvolger . Reinoud past helemaal
bij ons en is met ons meegegroeid, dus
dat was even een verrassing toen hij
zijn vertrek aankondigde . We waren
blij verrast van de reacties op onze
vacature waardoor we de luxe van een
keuze hadden . We streven naar een
dirigent die de energie en enthousiasme
over kan brengen. Laagdrempeligheid,
verbinding en betrokkenheid zijn daarbij sleutelwoorden. We hebben ook het
geluk dat de nieuwe dirigent de kwaliteit heeft om arrangementen te maken
bij nieuwe nummers zodat de keuzemogelijkheden ruimer worden.

Naast zang is uitstraling en beweging
een opvallend onderdeel van de
optredens waarom is dat belangrijk?
Het publiek wil verrast worden , het
gaat niet zo zeer om danspasjes maar
vooral om beleving. Dat proberen we te
creëren bij onszelf en bij het publiek ,
het totaalplaatje zo gezegd.
Het koor kent nu ca. 40 leden, wat is
voor jou de ideale omvang en wat is
de grens?
Belangrijk is dat er een evenwichtige
opbouw is qua stempartijen. Als de verhouding tussen bijvoorbeeld de alten en
de sopranen niet klopt gaat dat ten
koste van het resultaat, dus daar letten
we wel op. Maar een echte limiet hebben we niet. Het moet natuurlijk wel op
het podium passen.
Het koor kent een leeftijdsopbouw
die voortschrijdt met de leeftijd van

Een koor in coronatijd komt niet aan
zingen toe , hoe houd je binding?
Dat is lastig. Zingen een hoog-risico
activiteit , we hebben dus alles moeten
annuleren en we hebben nog geen zicht
op het hervatten van repetities. Maar de
binding is enorm, via social media vinden er diverse activiteiten plaats door
de PR commissie, we hebben de leden
een hart onder de riem gestoken met
een klein presentje en ook laatst bij het
afscheid van een van de leden was de
betrokkenheid hartverwarmend, kortom ook in Coronatijden leeft Trente
Plus. Op naar de volgende vijf en twintig.

Voorbezichtiging nieuwe expositie

Door de lens van hedendaagse
fotografen uit Afrika

BEEK. En dan ligt de vereniging stil:
geen repetitie, geen concerten of andere optredens. Ons voorjaarsconcert valt
weg. Tijdens de Nationale Herdenking
hebben 2 trompettisten van K.N.A.
gespeeld bij het monument in Beek,
maar de rest zat thuis. De tuinconcerten
gaan niet door en wat er in het najaar
nog kan, zal t.z.t. bekeken worden.

In het Afrika Museum in Berg en Dal
opende 1 juni de nieuwe expositie
Door de lens van hedendaagse fotografen uit Afrika, waarin het werk van 17
talentvolle fotografen uit Afrika wordt
geëtaleerd. De expositie is samengesteld in samenwerking met World Press
Photo en zou eigenlijk opengaan op 2
april.

Maar helemaal stil gezeten hebben we
niet: thuis muziek inspelen en insturen
resulteerde in een mooie opname van
Soldaat van Oranje. Daarna kwam de
lat hoger te liggen: niet alleen muziek
inspelen maar er ook een filmpje van
maken, onze dirigent die dat allemaal
samenvoegt en het resultaat staat op
Facebook.

Op donderdag 28 mei was er een voorbeschouwing voor de pers en was ook
te zien hoe het museum in de 1,5 meter
constructie goed te bezoeken is.

Tijdens deze bijeenkomst gaven ze een
sneak-preview van de nieuwe tentoonstelling Door de lens van. Men werd
ontvangen door museumdirecteur Stijn
Schoonderwoerd en directeur van
World Press Photo Lars Boering.
Daarnaast was er een live video-interview met een van de fotografen wiens
werk in de tentoonstelling zit. Hierbij
was het mogelijk vragen te stellen aan
de fotograaf. De bijeenkomst werd
afgesloten met een rondleiding door de
tentoonstelling en een lunch in het
Museumpark.

En nu mogen en durven we te beginnen! Onze jeugdbende heeft al 2 repetities achter de rug en nu gaat het groot
orkest beginnen. Donderdag 11 juni,
buiten op het terras van het Kulturhus
gaan we uitproberen met hoeveel muzikanten we er kunnen zitten en spelen.
Natuurlijk met inachtneming van alle
regels van overheid, muziekbond en
RIVM.

Eduard Gerrits en Nellie De Mulder te midden van hun kunstwerken.
Foto: Henk Baron

Vanaf 19.30 uur zal er weer muziek te
horen zijn in de buurt van het
Kulturhus. En daarna kunnen we kijken
wat er nog meer kan.

Foto: Herman Leensen
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Rezie Hendriks maakt eilanden
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Ik ben opgegroeid in Arnhem-Zuid en
kan me 1995 nog goed herinneren. De
wijk waarin ik toen en nu nog steeds
woon stond ook op de nominatie om
geevacueerd te worden. In het naastge-

legen Malburgen waren uit voorzorg de
bejaardentehuizen
al
ontruimd.
Gelukkig is het niet zover gekomen,
maar het gevoel van onmacht en paniek
staat me nog steeds bij.
Nu ik in de Telpost ben aangekomen en
uitkijk over de Rijn en alle schepen vredig voorbij komen, zie ik de andere
kant van het water. De rust die het
brengt en daarmee ook inspiratie voor
nieuwe kunstwerken. Sinds december
vorig jaar ben ik bezig met het maken
van eilanden uit diverse materialen.
Een thema dat nauwe verwantschap
heeft met water en waterstanden. Dus
ga ik op zoek naar aangespoelde of
achtergelaten schatten, aangezien ik
graag met afval en restmateriaal werk.
Dat blijkt echter een hele opgave, want
wat tref ik een schone omgeving aan!
Er ontstaan gedurende de 12 dagen die
ik in alle rust werkend op deze prachtige plek doorbreng enkele eilanden,
maar ook ander werk. Naarmate ik er
langer ben komen er steeds meer
ideeen naar boven die ik thuis verder
ga uitwerken.
Met weemoed verlaat ik de Telpost en
Millingen aan de Rijn.

De Droom van Zyfflich
In Zyfflich is het stil dit weekend. Geen
grote tenten, geen camping, geen opgebouwd festivalterrein, en vooral geen
mensen. Geen bezoekers van het
Festivalweekend
in
Zyfflich,
Woodstock of Blues.
Al vele jaren strijken er elk voorjaar in
dit meestal zo rustige grensdorp een
bonte schare aan nederlandse en duitse
muziekliefhebbers neer. Zich verheugend op de muziek en de sfeer en om
elkaar weer te zien.
Maar niet dit jaar. Net als overal is ook
hier het evenement geannuleerd. Dus
nu is het dit weekend stil in het dorp.
Maar Zyfflich droomt!
Droomt over volgend jaar. Droomt en
luistert naar muziek. Droomt over de
toekomst waarin we hopen jullie weer
te zien. Droomt van het festival wat
volgend jaar in het eerste weekend van

juni gaat plaatsvinden. En dat zijn grote
dromen van mooie muziek, een schitterende line-up, een mooie locatie en
vriendelijke mensen. Kortom Festival
in Zyfflich komt volgend jaar terug!
Tot dan! Tot ziens! we wensen iedereen
een fijne zomer met mooie muziek en
ondertussen dromen we...
www.festivalinzyfflich.nl / .de

De line-up
Zanger Typhoon gaat naar Slot Loevestein, Roos Rebergen
(van de band Roosbeef) naar het Katholiek
Documentatiecentrum, cabaretier Micha Wertheim naar het
Kröller-Müller Museum, rapper en muzikant Akwasi verblijft in het Afrika Museum, schrijver en cabaretier Paulien
Cornelisse bezoekt in Tiel het Flipje en Streekmuseum en het
Regionaal Archief Rivierenland, schrijver Jaap Robben
onderzoekt de grens in het Grenslandmuseum, singer-songwriter Marike Jager reist af naar Stadsmuseum Groenlo, danser en choreograaf Farida Nabibaks gaat naar Radio
Kootwijk, fotograaf Suzanne Liem onderzoekt het door
corona afgesloten Museum Bronbeek en Anne Soldaat gaat
samen met Clean Pete naar Huis Verwolde.
Alle kunstenaars laten zich inspireren door hun verblijf op de
erfgoedlocatie én door het thema Oost / West (het thema van
de Maand van de Geschiedenis). Dat levert bijzondere resultaten op: exclusief voor dit festival. Op zondag 27 september
opent het Erfgoedfestival online met optredens van Typhoon
en Jaap Robben vanuit Slot Loevestein.

Vijftig aanhakers
Naast de tien hoofdlocaties doen er maar liefst vijftig aanhakers mee. Dit zijn locaties – van archief tot museum – die een
uniek Oost/West-verhaal vertellen. Op erfgoedfestival.nl
besteden we de komende maanden aandacht aan die verhalen.
Op 1 september verschijnt op erfgoedfestival.nl bovendien
het complete on- en offline programma van de tien hoofdlocaties en de vijftig aanhakers. Anders dan voorgaande edities
vindt het festival voornamelijk digitaal plaats. Waar mogelijk
zullen er gedurende de Maand van de Geschiedenis extra
optredens van de artiesten plaatsvinden in ‘huiskamersetting’.
Over het Erfgoedfestival
Het initiatief voor het festival ligt bij Erfgoed Gelderland,
een coöperatie van meer dan 200 erfgoedorganisaties in de
provincie. Dit is het zesde festival. De Provincie Gelderland
ondersteunt het Erfgoedfestival.
Gedeputeerde Cultuur en Erfgoed Peter Drenth: ‘Ik ben blij
dat, met alle regels rond Covid19, het Erfgoedfestival door
kan gaan. Ook onze erfgoedinstellingen hebben het zwaar.
Veel vrijwilligers kunnen of mogen niet actief zijn met iets
wat ze juist zo graag doen. Dat dit nu toch door kan gaan, is
een lichtpunt. Misschien een beetje anders dan anders, maar
met een mooi afwisselend programma, dat voor iedere inwoner van Gelderland wel iets moois biedt. Grijp deze kans om
op een bijzondere manier kennis te maken met ons Gelders
erfgoed’.

Zomer in Gelderland praatpaal in Berg en Dal
Voor het programma Zomer in
Gelderland van Omroep Gelderland
werd contact gezocht in het dorp Berg
en Dal om zoveel mogelijk informatie
te verzamelen over de woonplaats Berg
en Dal! Vervolgens werd op donderdag
4 juni de “Zomer in Gelderland
Praatpaal” in Berg en Dal neergezet.
De inwoners van Berg en Dal konden
de redactie tips geven over wat er in de
uitzending over het dorp moet zitten.
Zomer in Gelderland is een project
waar Omroep Gelderland dit jaar voor
de 11e keer de provincie in gaat en 4
weken lang elke dag een ander dorp
belicht. Normaal gesproken doet de
omroep dat met een live uitzending op
een plein met veel publiek. Allerlei
groepen mensen zijn dan de hele dag
bezig om opdrachten te vervullen voor
een goed doel. Door de coronacrisis is
dat nu natuurlijk niet mogelijk.
De redactie van Zomer in Gelderland
heeft daarom iets anders bedacht. Ze
gaan nog steeds naar 20 dorpen en de
presentatie is nog steeds in handen van
Angelique Krüger. Daar houdt de vergelijking met voorgaande jaren op. Het
programma maakt een reis langs de
grens van de provincie. In twintig dorpen op die route wordt binnenkort de
Zomer in Gelderland praatpaal neergezet (denk aan de ANWB praatpalen van

Omroep Gelderland in Berg en Dal
weleer). Inwoners kunnen bij die paal
vragen beantwoorden over hun dorp en
zo de inhoud van een speciale aflevering over hun woonplaats mede bepalen. Bij de paal worden vragen gesteld
als: Wat mogen we hier niet missen?
Wat is de mooiste plek van dit dorp?
Waar ben je hier trots op? Wat zou er
anders mogen? Wie verdient er in dit
dorp een verrassing en waarom? Wie

Foto: Frans Bootsma
heeft nog een grote wens om iets te
doen of voor elkaar te krijgen? Met de
antwoorden gaat de redactie van Zomer
in Gelderland aan de slag en maakt dan
een speciale uitzending over Berg en
Dal.
Zomer in Gelderland is te zien van 3
t/m 28 augustus bij Omroep
Gelderland.

De Tweede Wereldoorlog in Films
Nieuwe wisselexpositie in het Vrijheidsmuseum
Hanks, een script van Sean Connery en
een uniform van George Clooney.
Om de opzienbarende stukken heen
slingert het verhaal over de ontwikkeling van films over de oorlog. Van soldatenfilms tot komedies, van spannende verzetsthrillers tot hartverscheurende portretten van de holocaust. Zo constant als de populariteit van het thema
‘de Tweede Wereldoorlog’ in speelfilms is, zo veranderlijk is de weergave
van deze geschiedenis. Steeds weer
krijgt onze perceptie van de geschiedenis een nieuw gezicht op het witte
doek.

Hadewien Dobbelaer exposeerde
in Chambre d’Amis Ooij
Beeldend
kunstenaar
Hadewien
Dobbelaer uit Groesbeek exposeerde
afgelopen weekend in Ooij in de expositieschuur Chambre d’Amis aan de
Prins Hendrikstraat 1.
We worden steeds nadrukkelijker
geconfronteerd met onze verbinding
met de natuur. Hadewien Dobbelaer
onderstreept dit met haar ei-tempera
schilderijen op een hele bijzondere
manier, die je niet ongemoeid laat.
Processen van knop-, bloei, verwelkin-
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Line-up Erfgoedfestival 2020 bekend
De line-up van het Erfgoedfestival 2020 is bekend. Deze
zomer gaan tien topartiesten in residentie op tien verschillende erfgoedlocaties in Gelderland. Hun residenties
en maakproces zijn deze zomervakantie online te volgen
op erfgoedfestival.nl.
De start van het Erfgoedfestival op 27 september vormt
de landelijke opening van de Maand van de
Geschiedenis. Alle resultaten zijn tijdens de Maand van
de Geschiedenis (27 sept – 31 okt) online te bekijken.

MILLINGEN. Dit jaar werken veertien
kunstenaars uit Duitsland en Nederland
aan de expositie ‘Waterstanden’. Iedere
kunstenaar verblijft 12 dagen in de
Telpost en geeft daarna de sleutel door
aan de volgende. Voorheen was de
Telpost op de zondagen geopend voor
publiek. In verband met de corona is er
voor gekozen om het dit jaar anders te
doen. De kunstenaars plaatsen o.a.
foto’s van het werkproces op social
media. De uiteindelijke resultaten worden tijdens een gemeenschappelijke
expositie gepresenteerd in de Telpost
en in een nabijgelegen tuinschuur.
Deze expositie staat gepland in het
weekend van 19-20 september en valt
dus samen met het 3-oeverfestival. Op
dit moment werkt Helmie van de Riet
uit Hegelsom in de Telpost. Haar voorganger was Rezie Hendriks. We vroegen aan Rezie om haar ervaringen in
een paar zinnen samen te vatten:
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gen en zaadvorming worden gevat in
wonderlijke uitsneden of uitvergrote
details. De vaak terugkerende nerven in
bladeren refereren aan ons eigen bloedvatenstelsel en zo aan de eenheid in
alles.
Expositieschuur Chambre d’Amis
van Ann Hoogendoorn in Ooij, Prins
Hendrikstraat 1, Ooij,
www.annhoogendoorn.nl
Foto: Henk Baron

“Lock and load!” – Sands of Iwo Jima
“Round up the usual suspects” Casablanca
“Listen very carefully, I shall say this
only once” – ‘Allo ‘Allo

generatie zijn eigen films over de oorlog. Het Vrijheidsmuseum zet deze ontwikkeling in de schijnwerpers in de tijdelijke
expositie
De
Tweede
Wereldoorlog in Films.

Wereldberoemde uitspraken die onlosmakelijk verbonden zijn met de
Tweede Wereldoorlog. Toch komen ze
niet van een bekende generaal, maar
van een acteur. Zo zit ons collectieve
geheugen vol met oneliners, melodieën
en beelden uit speelfilms over de
Tweede Wereldoorlog. De impact van
al deze films op onze perceptie van de
oorlog is groot en zoals iedere generatie de Tweede Wereldoorlog op een
eigen wijze herdenkt, maakt iedere

Een grote aanplakzuil vult het café van
het museum. Het is geen historisch
object maar een prop van de set van de
film Lyrebird uit 2019. In de expositiezaal zelf zijn props en kostuums te zien
van nog veel meer bekende en minder
bekende films. Van klassiekers zoals A
Bridge Too Far en Zwartboek tot recentere producties zoals Inglourious
Basterds, Unsere Mütter, unsere Väter
en Dresden. Tussen de topstukken
bevinden zich een kostuum van Tom

Deze tijdelijke expositie brengt de
magie van het witte doek naar het
museum. Ervaar een zinderende reis
tussen feit en fictie in De Tweede
Wereldoorlog in Films. Te zien van 8
juni 2020 t/m 12 januari 2021.
De expositie wordt mede mogelijk
gemaakt dankzij financiële steun van
Gelderland Herdenkt, Berg en Dal
Herdenkt en het vfonds.
Locatie:
Vrijheidsmuseum,
Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek
Datum: 8 juni 2020 t/m 12 januari
2021
Informatie: drs. Rense Havinga, conservator, via 024-3974404 of welkom@vrijheidsmuseum.nl;
Website: www.vrijheidsmuseum.nl
Facebook: /vrijheidsmuseumNL,
Twitter: @nooit1verhaal
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Fun Sports
KLEVE EMMERICH GOCH

open

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

Fun Sports GOCH
Am Sandthof 4

Fun Sports EMMERICH
Duisburger Str. 5

c.v. installaties, zonne energie, warmte pompen,
sanitaire installaties, airco, water- en gasinstallaties,
dak- en zinkwerk
Botsestraat 14b, 6578 JB Leuth
 Tel. 024-3738441
website: w w w . w w i n s t a l l a t i e s . n l

Electro installaties
Camera beveiliging
M
E
I

Verse worst fijn/grof

500 gram

Varkensfiletlapjes

500 gram

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

€ 4.25

•
•
•
•
•

€ 5.25

alle soorten

Quick hamburgers

5 halen
4 betalen

Schouderham
Salami

100 gram

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

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

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

€ 1.29

100 gram

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

www.kuijpersgrondwerken.nl

€ 1.39

DER EINFACHSTE
WEG ZUM
NEUEN BAD

Heerbaan 132 Millingen a/d Rijn
Aktie geldig 11-20 juni

DIE BADAUSSTELLUNG IN IHRER NÄHE.
ELEMENTS-SHOW.DE

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

47533 KLEVE
Nosenhof 1
+49 2821 99792-30

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

SENIOREN&WELZIJN

Stichting SchuldHulpBuddy
zoekt vrijwilligers

KBO Beek
nieuwsbulletin
Beste leden, donateurs, lezers,
vriend(innen), sympathisanten van de
KBO Beek, onze wereld gaat heel langzaam weer naar proporties waarin ook
wij ter zijner tijd weer iets voor u kunnen gaan betekenen.

Voor onze werkzaamheden in de
gemeente Berg en Dal, de gemeente
Heumen en de gemeente Mook en
Middelaar zijn wij op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers die als
buddy mensen met financiële problemen willen ondersteunen.
Als buddy wordt u gedurende kortere
of langere tijd gekoppeld aan één of
meerdere hulpvragers. U bezoekt hen
thuis en begeleidt hen bij het voeren
van hun financiële administratie en/of
het oplossen van (dreigende) financiële
problemen. U neemt daarbij geen verantwoordelijkheid over maar ondersteunt. Het is uw taak hulpvragers weer
in hun kracht te zetten, zodat zij na

afloop van het traject zelfstandig verder
kunnen.
Wij vinden het belangrijk dat onze vrijwilligers beschikken over voldoende
deskundigheid.
Daarom volgt u ter voorbereiding op
uw werkzaamheden een Nibud-training
en kunt u deelnemen aan diverse bijscholingsbijeenkomsten. Uiteraard
komen de kosten hiervan voor rekening
van Stichting SchuldHulpBuddy.
Verder wordt u in uw werk als buddy
ondersteund door één van onze afdelingscoördinatoren.
Wilt u meer weten over deze functie of
wilt u solliciteren? Ga naar
www.schuldhulpbuddy.nl/ vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk Berg en Dal
Het Vrijwilligerssteunpunt verzamelt
alle vacatures uit de gemeente en
bemiddelt potentiele vrijwilligers aan
organisaties. In het herstelcentrum
aan de Nijmeegsebaan worden langzaamaan de deuren weer geopend voor
bezoekers en vrijwilligers. Wil jij op
aangepaste wijze zorgen dat patiënten
weer in contact kunnen komen met
bezoekers of even een wandeling buiten mogelijk maken? Of ben je liever
praktisch bezig op de terrassen en buitentuinen? Contactpersoon is Monique
Broeder, m.broeder@zzgzorggroep.nl
tel.024 3017111
Mantelzorg Berg en Dal is er voor
mantelzorgers die een extra steuntje in
de rug kunnen gebruiken. Wil jij meedenken of meedoen? Het bieden van
een zorgpauze zodat de mantelzorger
even weg kan, mee helpen activiteiten

organiseren of de PR verzorgen?
Contactpersoon is Hanneke Klievink,
info@mantelzorgbergendal.nl tel.0613198559
Fanfare Wilhelmina wil graag de
grote hoeveelheid aan bladmuziek digitaliseren. Ben jij handig op de computer? Contactpersoon is Miel Fransen,
info@fanfarewilhelminagroesbeek.nl
tel.024 3975019
Of wil je graag een maatje voor iemand
zijn? Kijk voor de vele mogelijkheden
op
www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/bergendal.
Contactpersoon is Anke Jacobs vspbergendal@fortewelzijn.nl
tel;
085
0406066. Staat er geen geschikte vacature voor je bij dan gaan we graag met
je in gesprek over de mogelijkheden.

Hans Groothuijse uit Beek overleden
Hans Groothuijse uit Beek
is op 1 juni, Eerste
Pinksterdag, overleden.
Hans is 76 jaar geworden.
Hans was als voormalig
eigenaar van transportbedrijf Groothuijse een
bekende persoonlijkheid in
Beek en omstreken en was
jarenlang raadslid en wethouder voor de VVD in de
gemeente Ubbergen. Hij
nam in 2014 afscheid.
Daarbij was hij een verenigingsmens en vooral kunstkenner. Hij
zette zich ruim 20 jaar in voor het
Kerkje van Persingen en met behulp
van kunstenaars werden er kunstwerken (prenten) gemaakt en verkocht
voor het behoud van dit kerkje.
Hans Groothuijse begon in 1997 met
het uitgeven van een map met telkens
vijf prenten. Kunstenaars als Tolman,
Russon, Gerritz, Van Kuijk, Zurné,
Hoekstra en anderen maakten belangeloos prenten voor de map: de opbrengst

De rouwstoet op de Kerkberg in Beek

ging naar het kerkje. Zo
bracht hij in die jaren ruim
60.000 euro bij elkaar.
Hans was Lid in de Orde
van Oranje Nassau.
Afgelopen zaterdagmiddag
was de uitvaart in Beek. In
verband met corona was er
een besloten uitvaart op het
kerkhof op de Kerkberg in
Beek. De uitvaartdienst,
met medewerking van pastoor Rudo Franken, vond
plaats
in
het
Kleine
Bartholomaeuskerkje. Buiten stonden
al vroeg vele inwoners van Beek, waaronder de leden van de Beekse “loterijclub”, langs de Kerkberg om een erehaag te vormen en om hem de laatste
eer te bewijzen.

De gymgroepen, Dans Je Fit en Bewust
Ouderen Fitness, zijn na weken weer
begonnen in de buitenlucht, de zalen
blijven, helaas voor de anderen, nog op
slot.
De fietsclub van de maandag, met de
kleine fietstocht, gaat 15 juni weer van
start om 13.00 uur vanaf het tunneltje.
Er is ruimte voor maximaal 10 deelnemers. Opgeven bij Mieke en Gerrit
Groothuijse, telefoonnummer 024
3564491. Afstandhouden, 1 ½ meter is
een must.
De muzikale inloopmiddag van de
KBO Beek, de Zonnebloem en de
beheerstichting van het Kulturhus van 4
juli in het Kulturhus Beek vindt geen
doorgang.
Onze bodes komen deze maand ook
weer in actie, het Magazine met onze
nieuwsbrief met geweldig nieuws om
samen weer iets te gaan ondernemen,
wordt rond 25 juni door hen bij u in de
brievenbus gedaan.
Uw wijsheid en levenservaring delen
met jongeren, een buddy worden?
Dat kan in samenwerking met de
Jongerambassadeurs, een organisatie
die zich inzet voor de maatschappelijke
diensttijd voor jongeren tussen de 15 en
21 jaar.
Een
mail
naar
abigael.vankoerten@kbo-pcob.nl en u
krijgt alle inlichtingen.
Nu er meer mogelijk is in ons land en
onze fraaie gemeente, is de hoop dat
men de discipline kan blijven opbrengen, om er zo voor te zorgen dat meer
verlichtingen in de nabije toekomst
kunnen volgen, waarbij wij ons dan
natuurlijk bij gaan aansluiten.
Wilt u toch deze zomer naar het buitenland op vakantie, let dan op de kleurcode die bij dat land hoort en kijk op de
site Nederlandwereldwijd.nl
Blijft u in Nederland, denkt u eraan dat
het OV alleen voor noodzalijke reizen
is en aan een mondkapje.
De KBO Beek is de seniorenvereniging
die uw steun meer dan verdient, altijd,
ook in deze vervelende tijd is de KBO
Beek volop actief met open ogen naar
de toekomst. Wilt u daar ook bij zijn,
graag, voor € 20,= per kalender jaar
maak u alles van nabij mee. Waarom
wachten, doe het nu meteen!!
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek, voor alle info 024
3226377

0049 . 2826 . 92116
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Beweegtuin Ooij is weer gestart
OOIJ. Woensdagmorgen 3 juni waren
de eerste gasten van Beweegtuin Ooij
weer actief onder leiding van fysiotherapeute San Pernet en haar twee assistenten. Acht dorpelingen waagden het
weer om deze morgen gezamenlijk buiten te sporten. Woensdagmorgen 6 sep-

tember 2017 werd voor de eerste keer
een les bewegen gegeven in deze
beweegtuin aan de Prins Bernhardstraat
naast dorpshuis de Sprong in Ooij. En
met succes want de beweegtuin is nu
niet meer weg te denken uit Ooij.
Foto: Henk Baron

In memoriam Theo Neienhuijsen
OOIJ. Op maandag 25 mei is onze oud- voorzitter Theo Neienhuijsen overleden.
Theo is 87 jaar oud geworden.
Theo nam het voorzitterschap van muziekvereniging Ooijse Toekomst op zich
toen het slecht ging met onze vereniging. Dankzij de inzet van Theo is het met
onze vereniging bergop gegaan. Op zijn initiatief hebben we destijds onze eerste
buitenlandse trip in Frankrijk met optreden gemaakt. Met zijn vindingrijkheid
heeft hij diverse activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen, zoals Beierse
dagen en een fancy fair. Als handvaardige timmerman heeft hij voor onze verenging een fraaie prijzenkast gemaakt. Theo was energiek, welbespraakt, maakte
gemakkelijk contact en heeft voor onze vereniging veel nuttige contacten gelegd
in de muziekwereld. Wij zullen hem altijd dankbaar zijn voor wat hij voor ons
gedaan heeft. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte met zijn overlijden.
Het bestuur van muziekvereniging “Ooijse Toekomst”

Beweegtuin Millingen aan de
Rijn: eerste stappen
Vanaf donderdagochtend 4 juni konden
de deelnemers van de Beweegtuin in
Millingen aan de Rijn, weer op afstand
met elkaar aan de slag. Nog niet in de
beweegtuin en op de sportvelden zelf,
maar wel in wandelgroepjes van maximaal 10 personen per coach. De bedoeling is in de zes weken tot de vakantie
wandelingen te maken van ongeveer
drie kwartier, waarbij onderweg allerlei
oefeningen worden gedaan. Er wordt
verzameld om 10.00 uur op de parkeerplaats bij het sportcentrum De Hove.
Ieder op 1,5 m afstand. Zodra er 10
deelnemers zijn, gaan deze met een
coach op pad. Dan de volgende 10 en
zo verder, afhankelijk van het aantal

deelnemers. De meeste deelnemers vallen onder de risicogroep, dus is voorzichtigheid geboden. Durf je het nog
niet aan, wacht dan tot na de vakantie.
Men hoopt dan volgens protocol in het
sportpark zelf weer, op aangepaste
wijze, buiten te kunnen sporten op donderdagochtend en woensdagmiddag.
Men kan voorlopig geen gebruik
maken van de faciliteiten van het sportcentrum. Neem zelf water mee voor
onderweg. Let op: als het regent gaan
de wandelingen niet door. Iedereen is
welkom mee te lopen, ook als je nog
nooit hebt meegedaan in de
Beweegtuin zelf.
Foto: Tonnie Hol (BD1 Media)

huurwagen
met chauffeur

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

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

Wij wensen zijn vrouw Mariët, de kinderen en kleinkinderen, heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Foto’s: Henk Baron

Senioren sporten weer, maar wel buiten!
De senioren van diverse sportverenigingen zijn weer in groepen aan het sporten, maar wel buiten! Ze maken gebruik van
diverse sportaccommodaties en velden van andere verenigingen. Geweldig dat dit kan en mag.
Op deze foto zie je dat de Dynamic tennisspelers van Kwiek
Actieve Leefstijl, die normaal in Heuvelland spelen, nu
gebruik maken van de tennisbaan van de tennisvereniging
Groesbeek.
Ze sporten aankomende weken op vrijdagmorgen van 9.30
tot 10.30 uur op het sportpark van tennisvereniging
Groesbeek. Wil je meedoen, dan ben je welkom. De eerste 2
lessen zijn gratis. Andere senioren zie je op diverse dagen
sporten onder de grote boom in park ’t Groeske en op diverse schoolpleinen en hebben daarbij veel bekijks.
Ook op de routes in het bos en vanaf Herberg -Restaurant ‘t
Zwaantje en het speelveld bij de boswachter worden de lessen buiten gegeven. De docenten zijn erg innovatief en creatief. In Millingen a/d Rijn zijn ze veelal te vinden op de velden van de voetbalvereniging en in Beek en Berg en Dal verdwijnen ze het bos in.
Alles op 1,5 meter afstand van elkaar! Heb je zin om aan te

sluiten, dan kan dat. De eerste 2 lessen zijn gratis.
Weet je niet precies waar je aan mee kunt doen, neem dan
contact op met de beweegcoach senioren, Marian Schijf, op
nummer 06 13260571.
Bewegen: het beste en goedkoopste medicijn met de prettigste bijwerkingen.
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Berg en Dal in Beeld
Vol ‘Vossenhol’ als bewaker van Groesbeekse basisschool

Tekst en foto: Henk Verhagen
Onvermoeibaar kijken zes jonge vossen met hun alerte moeder -de moervos- uit over de Paulus Potterweg in Groesbeek.
Ouder worden doen ze niet, hun gestaltes zijn immers in
brons gegoten. ‘Vossenhol’ heet dit kunstwerk dat de nabijgelegen basisschool ‘t Vossenhol lijkt te bewaken.
Maker van het dierenobject is de in 2017 overleden kunstenaar Dolf Wong Lun Hing, telg uit een Limburgs doktersgezin dat meer artistieke kinderen voortbracht. Zijn vader was
huisarts in Roermond en zijn moeder een dochter van architect Caspar Franssen.
Zoon Dolf werd in 1921 als derde kind geboren. Hij voelde
zich aanvankelijk net als zijn vader tot de studie medicijnen
aangetrokken, maar hij bedacht zich en studeerde van 1941
tot 1947 in Amsterdam aan de Rijksacademie van Beeldende
Kunsten.
De allereerste opdracht voor een kunstwerk in de openbare

ruimte kreeg Dolf Wong in 1946 van de gemeente
Roermond: de mannen van de stad droegen een bronzen
kunstwerk als eerbetoon op aan de Roermondse vrouwen die
zich tijdens de oorlogswinter zo moedig hadden gedragen.
Aan hen is ‘Jubileumfontein’ gewijd.
Kunstenaar Wong staat te boek als monumentaal kunstenaar
die realistische kunstwerken maakt. Hij vervaardigde veel
wisseltrofeeën in de jacht-, schiet-, golf-, roei- en paardenwereld. Zijn specialisatie besloeg bijna de hele dierenwereld.
Van paarden tot allerlei dieren uit de jachtwereld: waterwild,
hazen, fazanten, vossen, reeën, herten en wilde zwijnen.
Brons is het favoriete materiaal waarmee hij mens en dier
uitbeeldt. ‘Vossenhol’ in Groesbeek dat dateert van 1975, is
daar een voorbeeld van. Het lijf van moedervos heeft Wong
zo ruw opgezet dat het lijkt alsof hij er zijn persoonlijke
duimdruk op heeft willen achterlaten.
Anders dan sommige tijdgenoten heeft Wong zich afzijdig
gehouden van abstract werken. In het kwartaalblad
Ruimtelijk dat in Roermond en omstreken verscheen, verklaart Wong in december 2008 zijn liefde voor het realistische werk. “De abstracte kunst is voor heel veel beoefenaars
een excuus geworden voor een gebrek aan een beeldhouwkundig vocabulaire. Net als in de dicht- en schrijfkunst is het
vocabulaire in de beeldhouwkunst een middel om een beeld
te maken. Bij het maken van een paard is kennis van de anatomie van een paard belangrijk. En niet een koe maken en
zeggen: dat is zoals ik een paard zie.”
Wong maakte dus een studie van datgene dat hij wilde verbeelden. ‘Vossenhol’ maakt daarop geen uitzondering. Hij
wist dat een vos in de regel zo’n zes welpen werpt. Vanaf de
vierde week groeien de neus en de oren van de welpen snel
en na zes maanden zijn de jongen niet meer van de volwassen vossen te onderscheiden. Maar zo oud zijn ze in beeld
‘Vossenhol’ dus nog niet.
Kunstenaar Wong overleed in 2017 op 95-jarige leeftijd in
het landelijke Neer in midden-Limburg, waar een woonboerderij voor hem zowat de helft van zijn leven zijn thuis was.
www.monumentenlandschap.nl

Toegankelijk maken archief hertogen van Gelre
duurde meer dan vijf eeuwen
Het archief van de graven en hertogen
van Gelre en Zutphen is toegankelijk
gemaakt en de toegang staat online.
Bovendien staan er scans van de hertogelijke archiefstukken online en het
deel dat niet gescand is, kan het publiek
gratis aanvragen om te laten digitaliseren (scanning on demand).
Kroonjuweel
Het ‘hertogelijk archief’ behoort tot de
kroonjuwelen en toparchieven van het
Gelders Archief. De graaf van Gelre
verwierf in 1339 de titel van hertog.
Het hertogdom bestond destijds uit de
kwartieren Zutphen, Veluwe, Nijmegen
en het Overkwartier (Noord- en
Midden-Limburg en een deel van de
huidige
deelstaat
NordrheinWestfalen). Het bleef tot 1543 zelfstandig. In dat jaar voegde keizer Karel V
het hertogdom aan zijn Nederlandse
bezittingen toe.
Historisch belang “gigantisch”
Fred van Kan, directeur van het
Gelders Archief, noemt het historisch
belang van het archief “gigantisch voor
de bestudering van de geschiedenis van
middeleeuws
Gelderland.
Onderzoekers kunnen nu zelf het
archief rechtstreeks via het internet
inzien of scans aanvragen."

Gelre was in de middeleeuwen een van
de belangrijkste vorstendommen in de
Lage Landen. De invloed van de
Gelderse hertogen strekte zich wisselend in de tijd uit tot in Friesland,
Holland, Duitsland en Schotland toe.
Hertog Karel van Gelre (1467-1538)
bijvoorbeeld wist zich staande te houden tussen allerlei machtsbeluste vorsten. “Hij nam uit Friesland een
belangrijke oorkonde over de Friese
vrijheid mee, dat vervolgens in zijn
hertogelijk archief terecht kwam. Dat
stuk ligt weer in bruikleen in
Leeuwarden, maar komt uit dit
archief”, aldus Fred van Kan.
Meer dan vijf eeuwen
Het toegankelijk maken van het hertogelijk archief nam meer dan vijf eeuwen in beslag. Het raakte door gebeurtenissen in de geschiedenis verspreid
en delen ervan kwamen in de loop van

de tijd terecht in onder meer
Düsseldorf, München, Kleef, Brussel
en Buren. Het bij elkaar brengen van de
versplinterde hertogelijke documenten
nam tijd in beslag en het inventariseren
van de losse onderdelen gebeurde telkens op wisselende wijze. Tijdens en
na de Slag om Arnhem in 1945 gingen
verscheidene toegangen van het hertogelijk archief verloren en zag rijksarchivaris A.H. Martens van Sevenhoven
een
deel
van
zijn
inventarisatie(levens)werk in vlammen
opgaan. Chartermeester Maarten van
Driel zorgde er vanaf eind jaren zeventig voor dat de onderscheiden delen van
het hertogelijk archief in een logisch
verband werden gebracht. Hij ordende
het archief, verbeterde en vernieuwde
de beschrijvingen van de archiefstukken en voegde ze samen in een databestand. Fred van Kan rondde het project
af.
Het archief bestaat uit 5332 inventarisnummers en telt bijna zestig meter.
Het hertogelijk archief is raadpleegbaar
via onze website: www.geldersarchief.nl. Archiefstukken in het hertogelijk archief die nog niet gescand zijn,
worden op verzoek gratis gescand en
op internet geplaatst (scanning-ondemand).

FNV Horeca opent meldpunt en geeft tips
voor veilig werken vanaf 1 juni
FNV Horeca heeft 30 mei een meldpunt geopend waar horecamedewerkers hun ervaringen kunnen delen over hun werkomstandigheden in de horeca vanaf 1 juni. Die dag openden
veel horecagelegenheden hun deuren en FNV Horeca houdt
met dit meldpunt een vinger aan de pols of medewerkers vinden dat ze veilig en gezond hun werk kunnen doen.
Daarnaast komt de vakbond ook met tips – een Top 5 - over
veilig werken vanaf 1 juni.
Meldpunt Veilig aan het werk
FNV Horeca roept horecamedewerkers op hun ervaringen –
zowel positieve als negatieve – met werken in de horeca in
coronatijd te melden. De vakbond destilleert uit alle meldingen goede voorbeelden maar ook verbeter- en zorgpunten en
deelt deze met horecawerkgevers en de overheid. Met de verwachting dat deze punten meegenomen worden in de besluitvorming over de situatie vanaf 1 juli a.s. wanneer in de horeca het maximale gastenaantal verhoogd wordt van 30 naar
100 gasten. Zorgwekkende individuele kwesties zullen de
juristen van FNV Horeca direct al oppakken. Het meldpunt
is te vinden op: www.fnvhoreca.nl/veiligaanhetwerk.
Tips veilig aan het werk Top 5
FNV Horeca heeft daarnaast ook tips opgesteld over veilig
aan het werk, omdat er ondanks het horecaprotocol van

werkgeversorganisatie Koninklijke Horeca Nederland nog
veel vragen bij horecamedewerkers leven over hun veiligheid
in coronatijd. FNV Horeca deelt deze tips vanaf vandaag met
horecamedewerkers.
Tips Top 5:
• Ook al vinden jij en je werkgever dat je onmisbaar bent,
bij neusverkoudheid, niezen, keelpijn, hoesten of verhoging/koorts blijf je gewoon thuis;
• De RIVM-richtlijn van 1,5 meter afstand houden is ook in
de horeca het uitgangspunt;
• Jouw werkgever moet voor een veilige werkplek zorgen en
veiligheidsrisico’s met alle medewerkers bespreken;
• Werk zoveel mogelijk in ploegen met dezelfde medewerkers en ga niet allemaal tegelijk met pauze;
• Ook in coronatijd zijn je normale arbeidsvoorwaarden van
toepassing, net als alle afspraken uit de cao horeca.
Gratis Horeca Herstart Handboek
Concrete handvatten hoe veilig en gezond aan de slag te gaan
staan ook in het Horeca Herstart Handboek. FNV Horeca is
een samenwerking aangegaan met de Gastvrijheidscoach dat
speciaal dit handboek heeft ontwikkeld voor de situatie in de
horeca vanaf 1 juni a.s. Het handboek is gratis beschikbaar
via www.fnvhoreca.nl/handboek.

Website corona-adviespunt.nl
toont de verhalen én biedt hulp
De nieuwe website corona-adviespunt.nl laat zien wat de coronacrisis
met mensen doet. En biedt een platform voor hulp. Want verhalen die
gedeeld worden, geven kansen om
elkaar te helpen. Die hulp komt van
gebruikers onderling, maar ook van
professionals. Iedereen kan kosteloos
vragen over zorgverlening en corona
stellen aan adviseurs.
Het platform is een ontmoetingsplek
voor mensen die in brede zin getroffen
zijn door het coronavirus. Dat kan bijvoorbeeld wanneer iemand het virus
zelf heeft (gehad), of anderen in hun
omgeving. Maar ook indien er zorgen
zijn om de versoepelde maatregelen, of
wanneer er problemen ontstaan op het
werk- of in de thuissituatie.
Corona-Adviespunt biedt:
• Hulp (van lotgenoten en professionals)
Tips en adviezen worden gegeven door
gebruikers onderling. Daarnaast kan

men een vraag aan een professional
stellen over zorg in relatie tot corona
(thuis of in een instelling).
• Blogs
Persoonlijke verhalen van mensen die
getroffen zijn door verlies, eenzaamheid of die juist in deze tijd aandacht
vragen voor mensen met beperking.
• Forum
Gebruikers kunnen zoeken tussen
bestaande onderwerpen in het forum of
er zelf een aanmaken.
Over de initiatiefnemers
Corona-Adviespunt is een initiatief van
Adviespunt Zorgbelang. Wij komen op
voor de belangen van zorggebruikers
en zetten ons in voor de kwaliteit en
toegankelijkheid van zorg en welzijn.
Dit doen we met onze onafhankelijke
cliëntondersteuners, vertrouwenspersonen en klachtenfunctionarissen in heel
Nederland.
Meer informatie vindt u op: www.corona-adviespunt.nl

Digitaliseringsvouchers voor
Nijmeegse mkb-bedrijven
Nijmeegse kleine mkb-ondernemers
en zzp’ers kunnen vanaf nu vouchers
aanvragen voor hulp bij digitalisering, bijvoorbeeld om een webwinkel
op te starten. Ook is er op 9 juni een
gratis webinar over ‘digitaal scoren
in klein-mkb’. Hiermee ondersteunt
de gemeente bedrijven om de anderhalvemetereconomie vorm te geven
en de coronacrisis het hoofd te bieden.
De gemeente Nijmegen heeft versneld
budget ingezet vanuit de Economische
Visie voor deze en andere activiteiten
gericht op snel herstel van de economie. Verder verruimt de gemeente
regels, betaalt rekeningen sneller, int
rekeningen minder snel, biedt uitstel
van belastingaanslagen en hulp via
het anderhalvemeter-loket.
Wethouder Monique Esselbrugge: “De
gemeente doet op verschillende terreinen zoveel mogelijk om ondernemers
te helpen. Eind vorig jaar is samen met
ondernemers en kennisinstellingen een

nieuwe economische visie vastgesteld.
Het geld dat daarvoor beschikbaar is,
zetten we nu versneld en deels op een
andere
manier
in.
De
Digitaliseringsvouchers zijn daar een
voorbeeld van. Ondernemers kunnen ze
gebruiken om een expert in te huren die
helpt om hun digitale dienstverlening
op te zetten. Zeker het klein-mkb was
daar in veel gevallen nog niet klaar
voor, terwijl dat nu, en ook na corona,
heel belangrijk blijft.” De vouchers zijn
voor Nijmeegse bedrijven met maximaal 10 werknemers en dekken 50%
van de kosten (tot € 2500). De diensten
moeten bij Nijmeegse leveranciers
worden afgenomen. De regeling loopt
tot en met 31 oktober 2020.
Op https://rvnhub.nl/vouchers staat
meer informatie over de vouchers en
kunnen ondernemers zich aanmelden.
Voor een overzicht van ondersteuning
voor Nijmeegse bedrijven in de coronacrisistijd, zie nijmegen.nl/anderhalvemeter

Ooijse Klinkertjes
In deze bijzondere tijd mis ik de vrolijke senioren van K.B.O. Ooij die door
onze mooie omgeving pedaleren. Jarenlang fietsen zij in het fietsseizoen, elke
eerste donderdag van de maand, een soms meer dan gezellig uitgezette
route. Doordat er geen massabijeenkomsten en/of samenscholingen mochten plaatsvinden, werd echter door een “onwijs” goed bestuur, de stekker uit
de E-bikes getrokken. Dat was voor de vele fans van deze favoriete ouderen
bezigheid, balen met de pet op. Het is namelijk niet te doen om met zo’n
clubje de anderhalve meter in acht te houden. Naast elkaar fietsen is schier
onmogelijk, want dan houd je de hele dijk of fietspad bezet. Ook achter
elkaar hoort die afstand bewaard te blijven, waardoor, wanneer de colonne
op pad zou willen gaan, de eerste al op het terugkomst terras zou aankomen, terwijl de laatsten nog moesten vertrekken. Niet dat de route zo kort is,
40 kilometer is toch een respectabele afstand, maar door het aantal deelnemers. Het zal misschien een ietsepietsie overdreven zijn, maar toch, je spreekt
toch op zijn minst over filevorming. Nu heb ik mij laten vertellen, dat er
momenteel initiatieven zijn, om een virtuele fietstocht te organiseren. Daar
heb je dan een hometrainer voor nodig. Bollenbozen binnen de vereniging,
onder leiding van onze eigen IC-specialist Wim Janssen, hebben hun knappe,
edoch door de jaren des tijds ietwat gerimpelde koppetjes, bij elkaar gestoken en hebben dat digitaal voor elkaar gekregen. Zij hebben door de echte
fietsspecialisten zelfs een proefcircuit laten afleggen. Het bestuur heeft in de
filmzaal van het Ooijse “Sprong-Pathé” hen op livestream kunnen volgen.
Die grijze eminenties werden alleen al bij het bekijken van de beelden moe.
Wie waren deze helden en wat voor een route werd er gevolgd. Het speciaal
geselecteerde gezelschap bestond uit; Jan K. Pub quiz, Gerrit T. oftewel de P.,
en Arnold W. van wijnchateau “NolAnGeFèr”. Van die laatste deelnemer
wordt beweerd, dat hij door John de Mol van SBS 6 benaderd is om opvolger te worden van Chateau Meiland. Ik zie “The Wullies” al achter in de hof
staan: “wijnen”, “wijnen”, “wijnen”. Deze drie specialisten zijn niet voor
niets geselecteerd. Zij fietsen elke keer met een karretje, dat niet op accuondersteuning wordt voortbewogen. Kortom, zij hebben een min of meer “normale byciclette”. Zij kregen een prachtig parcours voorgeschoteld, waarvan
zelfs de bestuurlijke “Pathé-kijkers” nog genoten. Het mocht natuurlijk geen
wedstrijd worden, zodat er met de gemiddelde K.B.O.-snelheid van ongeveer
15 kilometer per uur moest worden gereden. Voor Gerrit T. oftewel de P. was
dat wel een verzoeking. Hij is met zijn machtige lichaam en temperament wel
hogere snelheden gewend. Hij kon zich na een kilometer of tien doelloos
rondkijken, dan ook niet meer inhouden. Hij nam een machtige sprint en
schoot als een raket uit het driekoppige peloton weg. Ondanks zijn indrukwekkend magnifieke lichaam kon men op het scherm nog slechts een klein
stipje van hem waarnemen. Dat kon natuurlijk niet en Arnold W., als verantwoordelijk bestuurslid, werd er op uitgestuurd om hem tot de orde te roepen. Hoe Arnold W. ook zijn best deed, hij kreeg Gerrit T. oftewel de P. niet
te pakken. Hijgend hing hij over het stuur met het product in zijn benen wat
Gerrit de P. zijn hele leven bij Coberco geproduceerd had. Jan K. Pub quiz had
gelukkig een betere conditie door zijn vele hoogtetrainingen in verre oorden.
In een vloek en een zucht had deze klimgeit Gerrit al heel snel te pakken. Jan
is dan ook bijna de Joop Zoetemelk onder peddelende senioren. En de route,
digitale terrassen genoeg, maar niks te drinken. De druiven waren zuur,
behalve dan in de hof van: “NolAnGeFèr”.
Groetjes medeklinker.
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Veel bekeuringen op de Erlecomsedam

Betaal je liever €95,- of €2,-?

Bibliotheken in Leuth, Millingen
en Kekerdom op 2 juni weer open
De vestigingen van de Bibliotheek
Gelderland Zuid in Leuth, Millingen
aan de Rijn en Kekerdom zijn op
dinsdag 2 juni weer opengegaan.
Bibliotheekleden kunnen tijdens de
openingstijden van het dorpshuis
waar de bieb is gevestigd, terecht
voor het inleveren en lenen van boeken en andere materialen. Ook kunnen bibliotheekleden hier hun gereserveerde materialen ophalen.
In de kleinere vestigingen in Leuth,
Millingen aan de Rijn en Kekerdom is
geen personeel aanwezig. Inleveren
van geleende boeken en andere materialen kan in deze vestigingen tot en
met 9 juni nog zonder boete. Voor
materialen die vóór 14 maart ingeleverd hadden moeten worden, wordt

OOIJ. De afgelopen weekenden en vrije dagen hebben op de Erlecomsedam in
Ooij voor fors veel parkeeroverlast gezorgd. De bewoners hebben veel last van het
fout parkeren en de hulpdiensten kunnen er soms niet door. De parkeerverboden
zijn daar ingesteld zodat het verkeer een vrije doorgang kan vinden en dat geldt
vooral voor hulpverleningsvoertuigen en landbouwvoertuigen. De politie heeft
dan ook veelvuldig bekeurd. Zo’n bon kost je €95,-. Zonde geld... want voor twee
eurootjes kan je een dag parkeren in het weiland naast Oortjeshekken.
Nu de zomer in aantocht is, er weer mooi weer voorspeld wordt en veel meer mensen vakantie in eigen land (en vaak thuis) zullen doorbrengen, wordt nogmaals
dringend verzocht te letten op de gele strepen langs de dijken... daar mag je dus
niet op parkeren!
Foto: Henk Baron

Opinie: Pvda Berg en Dal en
‘Vrijthof aan de Markt’
Centrum Groesbeek
Het is prachtig natuurlijk dat het college meedenkt met alle MKB’ers wiens
activiteiten van overheidswege zijn verboden, verminderd, onder curatele
gesteld of aan allerlei beperkende
maatregelen onderworpen. Met name
de horeca verdient daarbij extra aandacht.
Mooi is het dan ook dat de mogelijkheid wordt/is bekeken om de terrasruimte voor hen te verdubbelen of
anderszins te verruimen. Mooier wellicht nog om een waar ‘Vrijthof aan de
Markt’ te willen overwegen. Jammer is
het echter wel dat het nu pas weer (ad
hoc) gebeurt: never waste a good crisis....ook voor ‘ons’ college.
Al veel eerder had de functie van het
centrum in Groesbeek als verblijfsruimte in plaats van parkeerruimte
moeten worden meegenomen in de
overwegingen van het college om de
middenstand in ons centrum een hart
onder de riem te steken. Dat heeft het
college ook wel willen doen door bijvoorbeeld een rapport over winkelleegstand te laten opstellen en voorstellen
voor verbetering te ontwikkelen en
voor de zoveelste keer voorstellen te
doen voor een betere bereikbaarheid
van het centrum. Het rapport is er gekomen...
Wat het college echter niet heeft
gedaan is de belangrijkste aanbevelingen van dat rapport (diversificatie van
functies, niet meer alles met de rug
naar het Marktplein bouwen, autovrijer
maken et cetera) mee te nemen in de
mobiliteitsplannen die aan de raad ter
keuze zijn voorgelegd.
Alle huidige (ad-hoc) initiatieven lopen
wat de PvdA Berg en Dal betreft dood
op het ontbreken van een echt integrale
visie op wat voor gemeente wij willen
zijn en wat voor economische/toeristische infrastructuur wij (op termijn)
zouden moeten hebben. Dus ook wat
voor een centrum van Groesbeek onze
inwoners verdienen.
Afgelopen november zijn dus wel een
viertal schetsen gepresenteerd, waarbij
de variant met onder meer een rotonde
- voor ons onbegrijpelijk- vooralsnog
de meeste voorkeur leek te hebben.
Ondertussen wordt rekening gehouden
met een vijfde, nog voor ons onbekende, mixvariant van de wethouder. Men
is in ieder geval met de uitwerking
bezig..
Ad-hoc wordt zo nu en dan ook wel iets
geprobeerd (stoplicht aan/uit door middel van een proef die vervolgens toch
geen proef bleek.., discussie met ALLE
betrokkenen ja/nee, rotonde ja/nee)
maar bij het minste geringste fundamenteler voorstel wordt meteen op de
rem getrapt of het ‘ja maar’ gebezigd,
al dan niet op basis van ‘oude afspraken’. Feit is dat een werkelijke discussie hierover met de raad en met alle stakeholders, waaronder onze inwoners,

sinds 2015 niet heeft plaatsgevonden,
erger nog, uit de weg is gegaan.
Onder druk van Corona werd weer
eventjes over de functie van de markt
nagedacht.
Wat in de overwegingen ook telkens
niet wordt meegenomen is de belemmering van de weg, ‘onze’ Dorpsstraat,
het parkeren en de functie van het
Dorpsplein dat ook een rol van betekenis zou kunnen spelen in het creëren
van een centrum dat meer als verblijfsruimte is ingericht. Wij hebben daar al
vaak aandacht voor gevraagd en discussie over uitgelokt. In de Rozet en ook in
de raad.
We nodigen het college daarom nogmaals uit om echt mee te denken met
het MKB, en daar ver in te gaan. Met in
het achterhoofd dat het fijn zou zijn
voor de toekomst, ons toerisme, onze
economie, de veiligheid en de bereikbaarheid van ons centrum om meer
activiteiten, meer variatie in en rondom
de markt en het dorpsplein veilig te
stellen. Dit kun je alleen maar bereiken
door een integrale (totaal)visie! En daar
samen met MKB, projectontwikkelaars, bewoners/omwonenden en raad
voorstellen voor te doen. Voorstellen
die verder gaan dan de mobiliteit
alleen.
Wij blijven dromen over één centrum
in Groesbeek - de markt en het plein
rondom het gemeentehuis - waar het
Bourgondisch goed vertoeven is, waar
elektrische fietsen kunnen worden
gehuurd, taxi’s en (elektrische)busjes
kunnen worden genomen naar andere
kernen en onze musea. Ruim baan voor
terrassen, activiteiten, wandelaars, fietsers, toeristen en shoppers!
‘Vrijthof op de markt’ zou een mooi
begin kunnen zijn...

Thieu Hoeken,
Namens PvdA Berg en Dal

geen boete berekend in de periode van
14 maart tot en met 9 juni. De reserveringen die al klaar stonden voordat de
bibliotheken dichtgingen, blijven staan
tot en met 9 juni.
De
bibliotheekvestigingen
in
Groesbeek en Beek waren al eerder
opengegaan
In verband met de veiligheid van de
bezoekers is het in de bibliotheken nog
niet mogelijk om te lezen, te studeren
of anderen te ontmoeten. Om alles veilig te laten verlopen, worden bezoekers
verzocht de richtlijnen van het dorpshuis op te volgen. Kijk voor een overzicht van alle coronamaatregelen van
de Bibliotheek Gelderland Zuid op
www.obgz.nl/heropening.

CDA: Snel oplossing voor
ondernemers in grensstreek
De landelijke coalitiepartij CDA wil
dat er uiterlijk 1 juli een oplossing
komt voor ondernemers die in de
grensstreek werken, en daardoor net
buiten Corona-regelingen van de
overheid vallen.
Het gaat dan om Nederlandse ondernemers die in België of Duitsland wonen,
maar in Nederland hun brood verdienen en die door het woonlandbeginsel
uitgezonderd zijn van een deel van de
zogenoemde Tozo-regeling (Tijdelijke
overbruggingsregeling
zelfstandig
ondernemers). Ze kunnen wel een
lening bedrijfskapitaal krijgen, maar
geen uitkering levensonderhoud. Die
laatste is een gift die zij niet hoeven
terug te betalen.

CDA-Kamerleden Harry van der
Molen en Hilde Palland roepen het
kabinet op hierover zo snel mogelijk
om de tafel te gaan met buurlanden
Duitsland en België, zodat er een
oplossing komt voor circa 3.500 ondernemers in de grensstreek. De verschillende regelingen zijn nu niet genoeg
geharmoniseerd, waardoor zij nu nergens aanspraak maken op een uitkering.
Van der Molen: ‘Deze ondernemers
hebben net zo goed recht op ondersteuning als alle andere, maar vallen nu tussen wal en schip. Dit voorbeeld geeft
maar weer aan hoe belangrijk het is om
de gevolgen van nieuwe wetten in
beeld te hebben voor Nederlanders die
in de grensstreek wonen en werken.’

INGEZONDEN BRIEVEN
DE

REDACTIE NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID
VOOR DE INHOUD VAN INGEZONDEN BRIEVEN
luw centrum waar iets
positiefs van uit gaat.
Het moet mogelijk zijn
om vanaf de Burg.
Ottenhoffstraat tot aan
de Kloosterstraat een
autoluwe zone (voetgangers
zone)
te
maken, waarbij de
auto,s die in het centrum moeten zijn, de
parkeerterreinen kunnen bereiken. De stop
zou aangebracht kunnen worden nabij de
Bruna en de aanwezige
spoorrails. Vele steden
Mijn gedachten…
en dorpen zijn u voorgegaan (zie foto
Al 20 jaar ben ik woonachtig in rechtsonder).
Groesbeek en heb in die periode veel Dan nog een misser: parkeerplaatsen
veranderingen meegemaakt. Het cen- op het trottoir zijn het veiligst op de
trum is goed opgeknapt en heeft veel te buitenbocht van de straat, beter zicht
bieden, nu nog even doorbijten… tbv het wegrijdend verkeer. Enkele parnieuwbouw op de plaats van de oude keerplaatsen voor minder validen zou
Hema. Een gebouw dat alles moet heb- voldoende moeten zijn, zodat de losben wat de reeds aanwezige gebouwen sende vrachtwagens meer ruimte hebde benodigde uitstraling meegeeft.
ben om te kunnen inparkeren. In de
Nu is er voor de Bruna een blok beton voorgaande beschreven stop moeten
geplaatst dat bij mij overkomt als politie, ambulance, lijnbussen, door“werk in uitvoering”. Als op die plek zo gang hebben, zo ook de vrachtwagens
nodig iets moet komen, dan zijn er ook (dienstverlening voor het centrum
betere vormen te bedenken (zie foto laden en lossen). Dit laatste eventueel
linksboven).
op bepaalde tijden.
Het doorgaande verkeer (80%) geeft Misschien kunt u er als B en W iets
problemen voor het winkelend publiek, mee…
voor het laden en lossen ten behoeve
van de winkels en brengt gevaar met Hoogachtend,
zich mee. Het heeft geen enkel nut om Joop Hendriks
een doorgaande weg
door het centrum in
stand te houden. Ook
zijn er al voldoende tellingen verricht door
adviesbureaus, om de
verkeersstromen
in
kaart te brengen. Deze
hebben tot heden niet
geleid tot aanpassingen
en hebben niet bijgedragen aan rust in het
centrum, waarbij we de
kosten voor al die
onderzoeken
maar
even zullen vergeten.
Zorg voor een auto-
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De Rozet

ANNEKE
Toen Roy voor het eerst bij Mary op
bezoek ging, vroeg hij er maar meteen
naar. Van Anneke had hij namelijk
gehoord dat de zussen in het bos een
aanvaring hadden gehad. “Okay dan,
moet je horen, Roy, het zit zo, wij
wandelen al jaren met z’n drieën in de
bossen van Beek en Berg en Dal en
genieten daar altijd volop van het
natuurschoon. Even lekker ontstressen
na een drukke werkweek, je kent dat
wel. Meestal lopen we via de Elyseese
Velden, ook zo’n prachtplek, de heuvelrug op en maken dan een lange
wandeling door de bossen van Berg en
Dal. Dan drinken we na afloop een
glas en eten we een steak of een pannenkoek, hebben we toch ’n leuke dag!
Maar nu komt het, begin dit jaar hebben ze in de Meerwijkse bossen een
mountainbikeroute dwars door de
natuur aangelegd. Het idyllische
karakter van het gebied daar is compleet verstoord. Want op plekken waar
zich tot voor kort wilde zwijnen, reeën,
dassen, vossen, hazen en steenmarters
schuil hielden en zeldzame vogels,
zoals raaf en havik, nestelden is een
crossbaan voor mountainbikers aangelegd! Het bos is in één klap veranderd
van een natuurgebied in een sportpark.
Ik hoop niet dat dit een trendbreuk is,
waardevolle natuur opofferen voor
sport. Want zo’n mountainbike brigade
brengt namelijk een geheel andere
dynamiek met zich mee. Deze fietsfanaten hebben immers allemaal haast,
het liefste zien ze dat iedereen meteen
voor hen uit de weg gaat onder het
motto: opzij, opzij, opzij, maak plaats,
maak plaats, maak plaats! In één
maand tijd zijn wij daardoor al diverse
keren bijna omver gereden door die
alsmaar groeiende stroom van jakkeraars. En niet alleen op de plekken
waar de wandelpaden de mountainbikeroutes kruisen. Nee, de fietsers claimen het hele bos, ze rijden ook met
een rotgang over de gewone wandelen ruiterpaden. Ze hebben volstrekt
andere belangen. Je geeft ze een vinger
en ze nemen de hele hand. De aanleg
van het parcours, dat letterlijk door het
kwetsbare leef- en broedgebied van de
aldaar voorkomende zoogdieren, amfibieën en vogels loopt, is bovendien in
alle stilte met de plaatselijke politiek
bekokstoofd. Niet transparant dus. Zou
het breed zijn gecommuniceerd, dan
was er beslist tegen geprotesteerd.
Dat hebben we indertijd wel gezien bij
de zandhagedis en het fietspad in
Groesbeek.” En dan met stemverheffing: “EEN SPORT, WAARBIJ
HET OP SNELHEID AANKOMT,
HOORT HELEMAAL NIET THUIS
IN EEN NATUURGEBIED! Dat staat
in schril contrast met natuurbeleving.
De rol van de natuur is ontsnappen aan
de drukte van alledag, je zintuigen de
kost geven, even de accu opladen. Nu
is het op sommige dagen spitsroeden
lopen. En ik overdrijf niet, want het
overgrote deel rijdt in een tempo dat
op een WK niet zou misstaan. En ik
begrijp de drang wel om eens lekker
met een fiets over onverharde wegen te
raggen, maar je moet zo’n tracé niet
dwars door een kwetsbaar natuurgebied aanleggen! En dan te bedenken
dat die route geplaveid is met ruim een
ton subsidie! Zonder enige terughoudendheid heeft men de belangen van
de natuur onder het tapijt geveegd.
Sport boven dierenwelzijn. En we
weten allemaal dat de meeste mountainbikers zich keurig gedragen, maar
er rijden ook een stel gasten rond met
korte lontjes. Weet je nog die ene keer,
Sylvia? Toen vroeg ik beleefd aan ’n
paar van die bonkige types of ze alsjeblieft op het mountainbikepad wilden
blijven rijden in plaats van steeds tussen de wandelaars door te zigzaggen.
En weet je wat ik als antwoord kreeg:
‘Ach mens, pleur toch op! Als je last
van ons hebt, ga je toch lekker ergens
anders lopen!’ Ik voelde me aanvankelijk nog geïntimideerd, maar werd toen
witheet en het had niet veel gescheeld
of ik had die brutale pummel een flinke lel verkocht!” Het emotioneerde
Mary nog altijd hevig. “Na die consternatie hebben we nog even verder
gewandeld.” probeerde Anneke nog.
Maar het zou nooit meer zo worden als
vroeger, beseften ze allemaal.

De Rozet
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Albert Heijn van den Hatert
Heerbaan 99 - Millingen aan de Rijn
Tel.: 0481-438240
Openingstijden: ma t/m za: 08.00 tot 20.00 uur
Zondag: 10.00 tot 18.00 uur

aannemersbedrijf B.V.
aannemersbedrijf
B.V.
Wij zijn er voor
- Nieuwbouw
- Verbouw/ aanbouw
- Renovatie/ onderhoud

8 t/m 14 juni 2020

LieskesWengs
Wengs4 4 6578
6578 JK
JK Leuth
Lieskes
Leuth Tel.
Tel.024-6632601
024-6632601
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl

#

Dr. Oetker Ristorante

Weijers
%

Diepvries
Alle varianten*, combineren mogelijk

-

5.⁰ ⁰

tot we l

3 stuks
+

*M.u.v. piccola

administratieve dienstverlening

ko

2=1
Heineken en Amstel 6-packs blik
Alle varianten*, combineren mogelijk
Bijv. Amstel Radler 0.0%
2 sets van 6 blikjes à 0.33 liter

6.⁷⁵-11.²⁵

Voor uw boekhouding,
jaarrekening en belastingen

4.⁷ ⁹

*M.u.v. coolcans
De actieprijzen
variëren van
3.79-6.99

9⁵. ⁸

M06 - 15 44 51 29
E info@weijersad.nl
I www.weijersad.nl

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

Week 24

Theo Weijers
Pastoor Smuldersstraat 4
6576 DE Ooij

55rti%
ng

Voor 2=1 geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 50% korting op de totaalprijs.

Voor zowel particulier als zakelijk

De Efteling is er
weer klaar voor.

ek
r je bezo
Reservee ling.com
op ef te

Dat is het

van Albert Heijn

Aanbiedingen geldig t/m zondag 14 juni

Actie

Trap stofferen:
rse
e
v
i
d
t
i
u
Keuze ten tapijt
soor

KOM LANGS

VOOR ONS
UITGEBREIDE ASSORTIMENT

INFRA & MILIEU

SIERBESTRATING!

€ 395,-!

Inclusief tapijt

Horren
in vele soorten

ACTIE
meten en montage gratis

Buitenzonwering
in vele soorten

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

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

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

1

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

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

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

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

■ Stichting Taxus Taxi haalt snoeisel
van taxus aan huis op
Onze gemeente en Dar steunen
Stichting Taxus Taxi. Deze stichting zamelt vanaf 1 juni weer
taxussnoeisel in. Dit taxussnoeisel gebruiken ze om medicijnen
tegen kanker te maken. Een
prachtig voorbeeld dat afval kan
dienen als waardevolle grondstof!

Kwaliteit taxussnoeisel
Let goed op de kwaliteit van het
taxussnoeisel. Houd het snoeisel
bijvoorbeeld zo veel mogelijk uit de
zon. En denk aan een kuil in het
midden van het snoeisel. Leg er bijvoorbeeld een voetbal op. Meer
informatie vindt u op www.taxustaxi.nl/knipvoorwaarden.

Taxussnoeisel op laten halen of
zelf wegbrengen?
Vanaf 1 juni haalt Stichting Taxus
Taxi taxussnoeisel bij u thuis op.
Deze service is gratis als u minimaal 15 kilo taxussnoeisel heeft.
Heeft u minder dan 15 kilo? Dit is
ook van harte welkom. Wilt u het
dan zelf naar een inzamelpunt
brengen? Kijk voor alle inzamelpunten op www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten.

Tas en/of zeil nodig?
Als donateur van taxussnoeisel
kunt u gratis een tas of zeil krijgen.
U kunt dit ophalen bij een uitgiftepunt. Kijk voor meer informatie op
www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten.
Afspraak maken voor ophalen
taxussnoeisel?
Een afspraak maken voor het ophalen van taxussnoeisel kan via
www.taxustaxi.nl/afspraak.

■ Maatregelen van Avan
In verband met het coronavirus
heeft Avan enkele maatregelen
ingesteld om het vervoer zo veilig mogelijk te houden. Avan
volgt hierin de adviezen van het
RIVM.
Aangepaste reistijden
Reis alleen als dit noodzakelijk is
en als u in goede gezondheid bent.
Voor uw veiligheid en die van anderen. Momenteel zijn de reistijden
van Avan:
▪ Wmo-vervoer maandag t/m zondag 08:00 - 00:00 uur
▪ OV-vervoer maandag t/m vrijdag
06:00 - 00:00 uur
▪ OV-vervoer zaterdag t/m zondag
08:00 - 00:00 uur
In het Wmo-vervoer rijdt Avan op
werkdagen van 08:00 - 10:00 uur
alleen ritten voor ziekenhuisafspraken. Voor andere reizen met een
Wmo-pas, kunt u pas vanaf 10:00
uur gebruik maken van Avan.
Maatregelen rond reserveringen
▪ U kunt nu alleen telefonisch uw rit
reserveren. Bel hiervoor naar
0900 - 734 46 82 (2,8 cent per
minuut + 9,5 cent starttarief +
gebruikelijke belkosten).
▪ U kunt ritten tot 7 dagen vooruit
boeken.

▪ U moet een rit uiterlijk twee uur
van tevoren boeken. Wilt u om
13.00 uur een rit reserveren?
Zorgt dan dat u voor 11.00 uur belt
met de reserveringslijn.
▪ Door de huidige richtlijnen hebben
we
minder
voertuigen
en
chauffeurs beschikbaar dan voorheen.
Maatregelen rond de rit
▪ Tijdens de rit moet u ten minste
1,5 meter afstand houden. U kunt
daarom niet voorin zitten of met
een personenauto reizen. U kunt
deze ritten nu niet boeken.
▪ Vanwege de extra risico's op
besmetting voert Avan nu geen
kamer tot kamervervoer uit. De
chauffeur haalt u op en zet u af bij
de voordeur/centrale ingang. Als
het nodig is moet u zelf zorgen
voor iemand die u naar uw
kamer/woning kan brengen.
▪ De 1,5 meter afstand betekent
ook dat de chauffeur u niet meer

kan helpen met het in- en uitstappen, ondersteunen tijdens het
lopen en het in- en uitladen van
bijvoorbeeld een rollator, boodschappen of andere bagage.
▪ U kunt niet contant betalen. Avan
adviseert om te betalen via automatische incasso. U kunt hiervoor
bellen met de klantenservice via
0900 - 463 65 26 (2,8 cent per
minuut + 9,5 cent starttarief +
gebruikelijke
belkosten).
Automatische incasso kost vanaf
nu niets extra’s. U kunt in het
voertuig ook met pin betalen. De
chauffeur desinfecteert de pinterminal na iedere betaling.
Houdt de website in de gaten
Kijk voor de laatste stand van
zaken en meer informatie over de
maatregelen op de website
www.avan-vervoer.nl. Avan adviseert voor elke ritboeking op de
website te kijken.

■ Nieuwe maatregelen om lokale economie te ondersteunen
■ Vrijwilligers gezocht
Vrijwilligers zijn onmisbaar. Ook
in de gemeente Berg en Dal. Lijkt
het u leuk om als vrijwilliger aan
de slag te gaan? Dan is een van
onderstaande vacatures misschien iets voor u.
Handige klusser
In de houtwerkplaats van Pluryn
aan de Zevenheuvelenweg in
Groesbeek, worden allerlei houten
voorwerpen gemaakt door mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bent u een handige klusser
en vindt u het leuk om mensen te
helpen bij het maken en bedenken
van bijvoorbeeld vogelhuisjes, tuinmeubilair of kratjes? Neem dan
contact op met Ton-Willem Beerens
via 06 29590717 of via tbeerens@pluryn.nl.
Gastheer of gastvrouw
Museumpark Orientalis in Heilig
Landstichting is klaar om weer
bezoekers te ontvangen. Het muse-

um laat bezoekers kennis maken
met het oude Midden-Oosten waar
het jodendom, christendom en de
islam zijn ontstaan. Wilt u als gastheer of gastvrouw uitleg geven over
het museum en daarbij toezien op
de 1,5-meterregels? Bent u zelfstandig en werkt u graag buiten?
Neem dan contact op met Linda
Scholte Lubberink via 024 3823110
of via l.scholtelubberink@museumparkorientalis.nl.
Meer vrijwilligersvacatures?
Bent u geïnspireerd geraakt om
eens rond te kijken tussen de diverse vrijwilligersvacatures? Neem
dan eens een kijkje op de vacaturebank van het Vrijwilligerssteunpunt
Berg en Dal op www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/bergendal.
Bellen kan natuurlijk ook naar Forte
Welzijn via 085 0406066. Staat er
geen geschikte vacature voor u bij
dan gaat Forte Welzijn graag met u
in gesprek over de mogelijkheden.

De maatregelen rond het coronavirus hebben steeds meer gevolgen voor de lokale economie.
Daarom heeft de gemeente Berg
en Dal besloten om lokale ondernemers verder te ondersteunen.
We hebben nieuwe maatregelen
genomen en de bestaande maatregelen verlengd.
De nieuwe maatregelen zijn vooral
bedoeld om de sector toerisme en
recreatie (inclusief horeca) te
ondersteunen.
Nieuwe maatregelen
Het gaat om de volgende nieuwe
maatregelen:
▪ Kwijtschelden van de huur voor
de terrassen. De horeca hoeft
over 2020 geen huur te betalen
voor de terrassen op gemeentegrond.
▪ De commerciële horeca mag hun
terrassen tijdelijk uitbreiden. Ze
moeten zich dan wel aan de voorwaarden houden, zoals de 1,5meterregel.
▪ Campings mogen hun kampeeroppervlak of ‘bebouwd oppervlak’
tijdelijk verrruimen voor het plaatsen van sanitaire voorzieningen.
▪ Campinghouders kunnen een
eenmalige tegemoetkoming aanvragen van € 50,- per kampeerplek. Campinghouders kunnen
geen tegemoetkoming aanvragen
voor seizoensplekken en kampeerplekken met sanitaire voorzieningen.

▪ Tijdelijk verlengen van opties op
de vrije bedrijfskavels. Dit gebeurt
kosteloos en onder dezelfde voorwaarden.
De bestaande maatregelen
Hieronder staan de bestaande
maatregelen. Deze maatregelen
zijn verlengd tot 1 september 2020.
▪ Als het noodzakelijk is mogen
supermarkten ‘s nachts bevoorraden.
▪ De openingstijden van supermarkten op zon- en feestdagen
zijn verruimd naar doordeweekse
openingstijden.
▪ De gemeente gaat coulant om
met het afhalen en bezorgen van
maaltijden bij de horeca.
▪ De gemeente gaat coulant om
met de verplichte aanwezigheid
van ondernemers op de markt.
▪ De betaaltermijn van facturen van
de gemeente is verlengd.

▪ De gemeente verleent uitstel van
betalingen en is coulant met betalingsregelingen.
▪ De gemeente heeft de zoektijd
van jongeren bij een aanvraag
PW-uitkering tijdelijk stopgezet.
Maatregel gemeentelijke belastingen
De maatregel voor het opschorten
van de invordering voor gemeentelijke belastingen stopt. Dit betekent
dat de gemeente vanaf 1 juni weer
herinneringen verstuurt voor het
betalen van de gemeentelijke
belasting. Sommige ondernemers
hebben nog niet betaald, maar ook
geen betalingsregeling getroffen.
Ondernemers die dat nodig hebben
kunnen na 1 juni alsnog een betalingsregeling treffen met de
gemeente. Aan een herinnering zijn
geen kosten verbonden.
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Mededelingen

■ Kennismaken met… Ria Barber

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.

Ria Barber (68) woont in Ooij en werkt als vrijwilliger in de beweegtuin van Ooij. Eerder heeft ze ruim
35 jaar diverse vrijwilligerstaken bij korfbalvereniging SVO (vroeger Waalvogels) vervuld. Begonnen
als jeugdleider en daarna trainer. In het bestuur als
secretaris en later voorzitter. Zij was bijna 11 jaar
secretaris bij de Zonnebloem afdeling Ooijpolder.
In 2019 is zij daar mee gestopt.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ Kerkberg 52, bouw klokkenstoel voor 2 klokken op het kerkhof
(verleend)
▪ Patrijsstraat 8, plaatsen dakkapel (verleend)
▪ Plataanstraat 31, veranderen/vergroten woning met dakopbouw en
dakkapel (verleend)
▪ Nabij van Randwijckweg 35, bouw paraplu als overdekking van een
zitbank (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 140, kap boom (aanvraag)
Berg en Dal
▪ Johannaweg 65, brandveilig gebruik pand (verlengen beslistermijn)
▪ Molenbosweg 17, plaatsen brandtrap (aanvraag)
▪ Oude Holleweg 5, brandveilig gebruik pand (aanvraag)
▪ Oude Kleefsebaan 88, verbouwen restaurant tot 3 appartementen
(verleend)
▪ Oude Kleefsebaan 116, aanbouw rookruimte (aanvraag)
▪ Parklaan 6, aanpassen constructie eerste verdiepingsvloer (verleend)
Groesbeek
▪ Bosstraat 7, vervangen bestaande schuur (buiten behandeling
stellen)
▪ Bredeweg 73, bouw woning en aanleggen uitrit (aanvraag)
▪ Bredeweg 91, bouw woning (aanvraag)
▪ Cranenburgsestraat 99, realiseren aanbouw (verlengen beslistermijn)
▪ Hemeltje 11, plaatsen dakkapel (verleend)
▪ Hemeltje 37, plaatsen overkapping (aanvraag)
▪ Hoflaan 15, verbouwen/uitbreiden woning (verleend)
▪ Hogewaldseweg 15, verleggen Oostelijke Leigraaf (aanvraag)
▪ Ketelstraat 9, uitbreiden woning en sloop bijgebouwen (verleend)
▪ Mesdagweg 76, plaatsen scootersafe (verleend)
▪ Molenweg 17, plaatsen inrit (aanvraag)
▪ Mooksebaan 11, kap boom (niet vergunningplichtig)
▪ Pannenstraat 20, verbouwen voorgevel van pand (verleend)
▪ Parklaan 1, aanbrengen extra brandscheiding (verleend)
▪ Parklaan 21, aanpassen gebruiksfunctie (verlengen beslistermijn)
▪ Siep 18, wijzigen gebruik bijgebouw naar Bed en Breakfast
(aanvraag)
Heilig Landstichting
▪ Joanneslaan 5, kap boom (verleend)
Kekerdom
▪ Botsestraat 13, plaatsen hekwerk (weigering)
▪ Schoolstraat 17, plaatsen dakkapel (verleend)
Millingen aan de Rijn
▪ Pastoor Graatweg 40, onderhoud vervanging lijstwerk van
dakkapellen (verleend)
▪ Project Millingerwaard sectie C perceelnummer 1442, verlengen van
de termijn voor het ruimte voor de rivier project (verlengen
beslistermijn)
Ooij
▪ Hezelstraat 24, saneren asbest van hooiluiken (aanvraag)
▪ Kon. Julianalaan 32, verbouwen hoofdgebouw (aanvraag)
▪ Ooijse Bandijk 10, bouw landbouwschuur (aanvraag)

Ruimtelijke Ordening en Milieu
Kennisgeving ontheffing verbranden snoeihout
▪ Bruuk 108, Groesbeek
▪ Wylerbaan 3a, Groesbeek
▪ Oude Kleefsebaan 172, Groesbeek
▪ Vlietberg 8, Ooij

Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
lezen op www.overheid.nl/overuwbuurt.
U kunt de besluiten ook inzien in het gemeentehuis. Meldt u zich dan
bij de receptie van het gemeentehuis in Groesbeek. U kunt een
afschrift of kopie krijgen tegen vergoeding van de kosten.

Gezin en hobby’s
Ria en haar partner John hebben 2 zoons, 2 schoondochters, en 5 kleinkinderen. De kleinkinderen zijn een
hobby van Ria. Net zoals lezen, puzzelen, wandelen,
fietsen en aquajogging. Verder geniet zij vooral van
haar pensioen.
Al jaren politiek actief
Ria is geen onbekende in de lokale politiek. Van 2002
tot en met 2006 was zij raadslid bij C’90 (nu
Polderbreed) in de gemeente Ubbergen. Daarna is zij
10 jaar lang wethouder geweest. Eerst in Ubbergen,
daarna in de nieuwe gemeente Berg en Dal. Sinds de
verkiezingen in 2018 is Ria fractievoorzitter van
Polderbreed. Zij houdt zich bezig met diverse onderwerpen, maar voelt zich als een vis in het water bij
ruimtelijke ordening en financiën.
Commentaar
Ria had naar eigen zeggen nogal wat commentaar en
vragen over enkele ruimtelijke ontwikkelingen. Reden

genoeg voor C’90 om haar te vragen aan te sluiten bij
de lokale partij. En ja, als je vindt dat zaken niet goed
gaan, dan moet je meedenken over hoe het beter kan.
Ria kon dus bijna geen ‘nee’ meer zeggen en ging de
politiek in.
Inwoners vroegtijdig betrekken
Ria wil inwoners vroegtijdig betrekken bij plannen in
hun directe woonomgeving. Er moet ook meer duidelijkheid komen over de term ‘burgerinitiatief’. Dit is aan
de gemeenteraad. Tot slot moeten er in iedere kern voldoende voorzieningen zijn, maar niet álles in één kern.
Daar wil Ria voor waken.
Wilt u in contact komen met Ria Barber? Dat kan via
r.barber@bergendal.nl.

■ Subsidie voor innovatieve waterbesparende
maatregelen door agrariërs
2018 was extreem droog en 2019
was droger dan gemiddeld. Dit
jaar waren april en mei hele
droge maanden. Hoe zorgen we
dat we voorbereid zijn op weer
een droog jaar? In het rivierengebied kunnen boeren en tuinders
financiële ondersteuning krijgen
voor innovatieve waterbesparende maatregelen.

is te vinden op www.wsrl.nl/waterbesparen.
De

regeling

is

opgezet

door

Waterschap Rivierenland, ZLTO en
het Deltafonds. De uitvoering is in
handen
van
Waterschap
Rivierenland.

Minder afhankelijk van waterinname
Deze stimuleringsregeling geldt
voor landbouwbedrijven en bestaat
uit 25 of 40 procent van de investeringskosten. Mogelijke waterbesparende maatregelen zijn bijvoorbeeld aanleg van vochtsensoren
(met een weerstation), druppelirrigatie of systemen voor plaatsspecifieke beregening. Deze voorzieningen maken het bedrijf minder
afhankelijk van waterinname. Meer
informatie over de subsidieregeling

■ Bent u een
sociale
vernieuwer?

■ Hulplijn coronavirus voor inwoners
en ondernemers

De IGNITE Award is dit jaar
opnieuw op zoek naar acht sociale vernieuwers uit Gelderland en
Overijssel die hun business willen versterken.
Bent of kent u zo'n startende sociaal ondernemer die een mensgerichte verandering teweegbrengt?
Wilt u uw business versterken en
uw impact vergroten? Meld u aan
en maak kans op deelname aan
hun groeiprogramma én €100.000
voor uw social startup! Aanmelden
kan tot en met 31 juli.
Meer informatie
Meer informatie vindt
www.igniteaward.nl

u

op

Overheid, gemeenten en organisaties hebben ingrijpende maatregelen genomen om het coronavirus te bestrijden. Voor iedereen
in Nederland heeft dit grote
gevolgen. Wilt u uw verhaal
kwijt? Of heeft u vragen? Dan
bieden wij een luisterend oor. We
geven informatie en advies en
als het nodig is ondersteunen we
u.
Hulplijn voor inwoners
Kom met ons in gesprek door te
bellen naar: 024-2049699. We zijn
elke werkdag bereikbaar van 10.00
uur tot 14.00 uur. U kunt bijvoorbeeld bellen omdat u zich eenzaam
voelt, u vragen of zorgen heeft over
de balans thuiswerken en kinderen
of omdat er een grote druk op u
staat als mantelzorger.
Wilt u graag uw steentje bijdragen
en mensen in uw dorp een helpende hand bieden in deze lastige tijden? Ook daarvoor kunt u contact
opnemen met de hulplijn.

Spreekuur voor ondernemers
Voor ondernemers hebben we een
ondernemersspreekuur.
Het
spreekuur is iedere maandag en
donderdag van 17.00 tot 20.00 uur.
U kunt hier terecht voor vragen als
‘Hoe moet het verder met mijn
bedrijf?’ Of ‘Hoe kan ik mijn crediteuren betalen?’
Wilt u een afspraak maken? Bel
dan met 024-751 65 80, tijdens
kantooruren. U kunt ook mailen
naar ondernemersspreekuur@bergendal.nl.
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Corona-afval?
Gewoon bij het restafval!
Door de coronacrisis heeft u
misschien ander afval dan normaal.
U heeft bijvoorbeeld plastic
handschoenen, papieren zakdoekjes,
mondkapjes en plastic overalls. Wij
merken helaas dat veel inwoners dit
afval bij plastic+ en oud papier doen.
Let hierop!
Gewoon bij het restafval
Doe corona-afval gewoon bij het
restafval. Zo zorgen we er samen

■ Milieustraat Millingen aan de Rijn
(Rowill) blijft voorlopig open
Inwoners van onze gemeente
kunnen afval brengen bij de
milieustraten
in
Nijmegen,
Groesbeek en Millingen aan de
Rijn. Eerder hebben we gezegd
dat we de milieustraat in
Millingen aan de Rijn vanaf 1 juni
zouden sluiten op dinsdag en
donderdag. Voorlopig gebeurt dit
niet en blijft de milieustraat 6
dagen per week geopend.
De milieustraat in Millingen blijft in
ieder geval tot en met september
geopend van maandag t/m zaterdag. Op maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 16.30 uur. De

gemeenteraad neemt in september
een besluit over de rest van het
jaar.
Meer informatie of vragen?
Voor meer informatie zoals locaties
en openingstijden van de milieustraten, kijkt u op www.dar.nl/bergendal. Deze en meer informatie
vindt u ook in de digitale afvalwijzer:
www.dar.nl/afvalwijzer en de Dar
app. Voor vragen kunt u contact
opnemen met het klantencontactcentrum van Dar. Bereikbaar op
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 17.00 uur via 024-376000
of info@dar.nl.

■ Gemeenteraad Berg en Dal
vergadert tot zomerreces digitaal
De afspraak was dat de gemeenteraad tot 1 juni 2020 alleen vergadert
als dit nodig is. Deze afspraak is verlengd tot 1 september 2020. Alle
vergaderingen zijn digitaal.
Waarom digitaal vergaderen?
De gemeenteraad vergadert digitaal omdat fysiek vergaderen meerdere
nadelen heeft: in de raadzaal is er te weinig ruimte om aan de 1.5 meterrichtlijn te voldoen. Voor het vergaderen op een andere locatie zijn te veel
(technische) aanpassingen nodig. Sommige raadsleden willen liever niet
fysiek vergaderen vanwege de gezondheidsrisico’s.
Vergaderingen
Hieronder staan de vergaderingen op een rij. Alle vergaderingen beginnen
om 20:00 uur, met uitzondering van het presidium. Die begint om 18:30
uur. De vergaderingen zijn live te volgen op https://bergendal.raadsinformatie.nl.
Datum
11 juni 2020
16 juni 2020
18 juni 2020
24 juni 2020
25 juni 2020
9 juli 2020

Soort vergadering
Raadsvergadering
Thema-avond over wateroverlast
Presidium
Carrousel (financiële stukken)*
Carrousel*
Raadsvergadering

* onder voorbehoud. Het presidium stelt de agenda’s voor deze vergaderingen vast.

Hoe verder?
In de zomer wordt een besluit genomen over de vergaderingen die staan
gepland na het zomerreces. Hierbij wordt rekening gehouden met de situatie rondom het coronavirus op dat moment.

voor dat ook onze collega’s veilig en
gezond kunnen blijven
jven werken en
scheiden we het afval
fval op de goede
manier. Bedankt!
Digitale afvalwijzer
er en Dar app
Op de digitale afvalwijzer:
alwijzer:
www.dar.nl/afvalwijzer
jzer of de Dar app
vindt u meer voorbeelden
beelden en
informatie over afvalsoorten
valsoorten zoals
plastic+, oud papier
er en
medisch afval.

■ Stop criminele weldoeners in de horeca
Veel horecaondernemingen hebben grote financiële problemen
door de coronacrisis. Daarom is
het juist nu voor criminelen interessant om in de horeca te investeren. In de horeca zijn grote
contante
geldstromen.
Die
maken het mogelijk om geld wit
te wassen. En om bijvoorbeeld
drugshandel of illegaal gokken te
faciliteren.
Nee zeggen!
Criminelen bieden ondernemers in
nood een ‘reddingsplan’ met snel
contant geld. Dat lijkt aantrekkelijk,
maar u loopt een groot risico als er
vervolgens illegale activiteiten in uw
zaak plaatsvinden. Worden er in uw
pand of onder de vlag van uw
onderneming strafbare feiten
gepleegd? Dan kunt u juridisch
aansprakelijk worden gesteld voor
die strafbare feiten. Uw pand kan
worden gesloten en de vergunning
ingetrokken. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en
bedreiging. Bedenk altijd: je kunt
maar één keer nee zeggen!
Wat moet u doen?
Komen er mensen ongevraagd uw
horecazaak binnen of nemen ze
telefonisch contact met u op?
▪ Noteer kentekens of telefoonnummer en onthoud bij een fysiek
bezoek hoe de mensen eruitzien.
▪ Vraag rond bij horecazaken in de
omgeving: wie kent ze? Zijn ze
ook al bij de buren geweest?
▪ Overleg met de wijkagent.

Wilt u gaan samenwerken met
een investeerder of uw bedrijf
verkopen?
▪ Lijkt het aanbod te mooi om waar
te zijn, dan is het dat waarschijnlijk ook. Wijs een ‘te mooi’ aanbod
resoluut af en maak duidelijk dat u
geen zaken doet met degene die
het aanbiedt.
▪ Lees de kleine lettertjes, waar
tekent u exact voor?
▪ Accepteer nooit contante betalingen.
▪ Vraag om het originele identiteitsbewijs en maak een foto/kopie.
▪ Is de investeerder een bedrijf?
Vraag bij de Kamer van
Koophandel gegevens op of kijk
of het bedrijf een website heeft.
▪ De overheid heeft verschillende
steunmaatregelen voor ondernemers. Wees terughoudend met

het inschakelen van tussenpersonen die u tegen betaling of onduidelijke voorwaarden helpen bij het
regelen van deze steun. Vraag bij
de gemeente en het UWV na wat
er voor u mogelijk is. Voor een
overzicht van de steunmaatregelen kijkt u op www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen.
En als u het niet vertrouwt?
Ziet u verdachte situaties in uw
omgeving, herkent u de signalen
die worden beschreven of bent u
benaderd door criminelen? Meld dit
dan bij de politie bij de wijkagent of
via 0900-8844. Anoniem melden
kan bij Meld Misdaad Anoniem via
0800-7000 of op of www.meldmisdaadanoniem.nl.

■ Tijdelijke Europese regeling geldigheid rijbewijzen
Door de maatregelen rondom
corona is het niet altijd mogelijk
om het rijbewijs tijdig te verlengen. Daarom heeft de Europese
Commissie besloten dat verlopen
EU-rijbewijzen
tijdelijk
langer geldig zijn.
Voorwaarden
Door de regeling kunnen mensen
binnen Europa tijdelijk blijven doorrijden met hun verlopen rijbewijs.
De voorwaarden van de tijdelijke
regeling zijn:
▪ Het rijbewijs is verlopen/verloopt
in de periode van 1 februari 2020
tot en met 31 augustus 2020.
▪ Bestuurders van wie het rijbewijs

of een categorie op het rijbewijs
verloopt in deze periode kunnen 7
maanden
doorrijden
binnen
Europa met het verlopen rijbewijs.
De 7 maanden gaan in vanaf de
datum dat het rijbewijs verloopt.
Ze blijven in die periode verzekerd
en krijgen hiervoor geen boete als
ze staande worden gehouden.
▪ De regeling geldt voor alle EU-lidstaten en voor het rondrijden binnen Europa. Niet EU-rijbewijzen
vallen buiten deze regeling.
▪ De regeling geldt voor alle rijbewijzen. Dus ook voor rijbewijzen
die bijvoorbeeld vanwege een
medische aandoening maar 1 of 3
jaar geldig zijn. De minister roept

mensen met zo’n rijbewijs op om
goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de
beoordeling van de rijvaardigheid
heeft plaatsgevonden.
Uitzonderingen
De nieuwe maatregel geldt niet
voor rijbewijzen die zijn ingevorderd
of geschorst, bijvoorbeeld vanwege
een ernstige verkeersovertreding of
alcoholgebruik in het verkeer. Het
verlopen rijbewijs geldt ook niet als
identificatiemiddel, behalve in situaties waarbij sprake is van zorgafname.

Deze rubriek is samengesteld door de gemeente Berg en Dal
en is de enige officiële bijdrage van de gemeente aan dit blad.
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Vogels tevreden met werkzaamheden van Vitens
Waterleidingmaatschappij Vitens heeft
afgelopen week onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in een weiland langs
de Persingensetraat in Persingen.
Daarbij kwam water vrij en dat trok
veel vogels voor lekkere hapjes.
Foto: Henk Baron

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

Schaapskudde is weer terug in
Groesbeek

De schaapskudde van Natuur- en
Landschapsbeheer Op Dreef is weer
terug in Groesbeek! De voorjaarsronde
in de Ooijpolder op dijken en natuurstroken voor De Ploegdriever is afgerond. U kunt de herder met haar
schaapskudde in diverse terreinen in de
gemeente tegenkomen: van droge

spoorbermen tot natte beekoevers. De
Kempische heideschapen grazen voor
een nog mooiere en natuurrijkere
gemeente.
Deze vorm van kleinschalig natuurbeheer bevordert de biodiversiteit: meer
bloemen, vlinders en bijen voor ons en
onze toekomst.

Eerste akkerranden in bloei
in Groesbeek en de Ooijpolder!

De jaarlijks terugkerende klaprozen aan de Wylerbaan in Berg en Dal staan in
bloei

GROESBEEK. Bewoners en recreanten in Groesbeek zal het niet ontgaan
zijn: diverse akkerranden in Groesbeek
en de Ooijpolder staan weer vol in
bloei! Ondanks de langdurige droogte
zijn veel akkerkruiden gewoon weer tot
bloei gekomen.
Sommige randen zijn voor de winter
speciaal met gerst en akkerkruiden
ingezaaid: rond Groesbeek bijvoorbeeld langs de Oude Kleefsebaan en de
Bredeweg. Andere randen zijn vorig
voorjaar met een mengsel ingezaaid
geweest, waar nu de akkerflora weer
met het huidige gewas mee opgroeit:
bijvoorbeeld aan de Derdebaan/De
Klos waar volop Korenbloemen staan
te bloeien. Ook in diverse zandige graslandranden en bermen waar de bodem
wat beschadigd is, staan volop klaprozen te bloeien, bijvoorbeeld langs de
Lagewald.
Langs diverse wegen en paden zijn
namelijk ook dit voorjaar weer randen
met bloemenmengsels ingezaaid. Rond
Groesbeek van de Waldgraaf tot aan het
Zevendal, tussen de akkers op Klein
Amerika tot aan de bebouwde kom
langs de Zevenheuvelenweg en de
Knapheideweg. En in de Duffelt langs
het Pieterpad over de Hoefseweg bij
Millingen en Steenheuvelsestraat tegen
de Kapitteldijk in Leuth. Deze randen
zullen binnen een paar weken tot bloei
komen.

De pittoreske Ooijse Bandijk

Deze lange stroken van bloeiende kruiden langs akkers worden op sommige
plekken al 20 jaar lang ingezet. Dit jaar

is weer voor een graan-kruidenmengsel
gekozen met gerst, boekweit, vlas,
Phacelia zonnebloem en inheemse
akkerflora afkomstig van oude graanakkers met Korenbloem, Gele ganzenbloem, klaprozen, Bolderik, kamilles
en nog veel meer.
Niet alleen bewoners en toeristen
genieten namelijk van deze bloemenstroken. Voor (wilde) bijen, vlinders,
zweefvliegen en tal van andere insecten
bieden deze inheemse bloemen een
welkome bron van nectar en stuifmeel.
Als de kruiden en granen uitgebloeid
zijn en zaad hebben gezet bieden ze in
de winter opnieuw veel voedsel en
beschutting aan muizen en vogels. Voor
boeren zijn deze bloemstroken nuttig
voor natuurlijke plaagbestrijding door

het herbergen van lieveheersbeestjes,
sluipwespen en soldaatjes, die weer
leven van schadelijke luizen en rupsen
in landbouwgewassen.
Deze bloemrijke akkerranden zijn het
resultaat van een unieke samenwerking
tussen de gemeente Berg en Dal, lokale boeren en de Ploegdriever, de vereniging voor landschapsbeheer in
Groesbeek, Ooijpolder en Duffelt.
Boeren stellen stroken akker beschikbaar in Groesbeek en de Duffelt.
Daar zorgen respectievelijk Len Beijer
en Wouter Vierboom namens de
Ploegdriever voor het inzaaien met het
juiste graankruidenmengsel en de
gemeente geeft subsidie om dit mogelijk te maken.

Insectenreservaat bij de Holthurnsche Hof

Een pasgeboren veulen langs de Erlecomsedam

Terwijl op de achtergrond de schapen wachten om het gebied in te gaan brengen
(v.l.n.r.) Jaap Dirkmaat (VNC), Rudy Broekman (eigenaar), Joost van Kuik (provincie Gelderland), de schaapsherder en Bart Willers (Ploegdriever) een toast uit
op de opening
Foto: Henk Baron

Schapen in de Persingse wei

Foto’s: Henk Baron

BERG en DAL. Waar overal het insectenleven onder druk staat, wordt er op
het Landgoed De Holthurnsche Hof in
Berg en Dal langzamerhand een insec-

tenreservaat gecreëerd. Dankzij een
subsidie van de Provincie Gelderland
hebben natuurorganisatie VNC en eigenaar Rudy Broekman het leefgebied

van de eikenzandbij kunnen herstellen.
Deze uiterst zeldzame bij was nagenoeg uitgestorven, maar op deze locatie
bevond zich tot voor kort nog de grootste populatie van Nederland. Door de
verwijdering van een opschot aan
varens, berken en bramen is de leefomgeving van bijen aanzienlijk verbeterd
en keert hopelijk ook de eikenzandbij
weer terug naar dit prachtige, glooiende gebied. In dit insectenreservaat aan
de rand van het bos staan enkele majestueuze eiken, waarvan sommige meer
dan 200 jaar oud zijn.
Door de afwisseling in dit glooiende
veld van schaduw, zon, grondsoort,
bosrand en verscheidene soorten struiken en bijzondere eiken is er een ideale
leefomgeving voor verschillende soorten zeldzame bijen, mieren en kevers,
waaronder het Vliegend Hert.
Met behulp van een schaapskudde
onder hoede van een herder blijft de
gewenste openheid in stand. Vanwege
de kwetsbaarheid van deze unieke biotoop is dit stukje terrein afgesloten voor
bezoekers.
Vrijdagmiddag 29 mei ging de
schaapskudde voor het eerst het terrein
in.
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Buitenbrand in Grafwegen
Bij camping de Zoete Aagt in Grafwegen, net bij de scheiding van Nederland en
Duitsland, is zondagmorgen 31 mei rond 09.00 uur brand geweest in een bosschage. Hiervoor werd de vrijwillige brandweer van Groesbeek ingeschakeld. Het
lukte hen om de brand snel onder controle te krijgen.
Foto: Waldie Rutten

Een sloot voert water af en aan. Een
dijk houdt water tegen. Dat blijven
ze
doen,
maar
Waterschap
Rivierenland gaat tegelijk in sloten
en op dijken meer ruimte bieden aan
flora en fauna. Maaien wordt maatwerk voor biodiversiteit.
Voor zowel de rivierdijken als de grote
vaarten en weteringen heeft het waterschap de ambitie om de soortenrijkdom
te behouden en waar mogelijk te vergroten. Met oog voor waterhuishouding, veiligheid, efficiëntie en wet- en
regelgeving. Een jaar geleden viel een
vergelijkbaar besluit al voor sloten. De
aanpak wordt gefaseerd ingevoerd.
Eigendom en onderhoud
Het waterschap onderhoudt zelf de Awatergangen; dat zijn de grootste en
belangrijkste vaarten en weteringen in
een gebied. De kleinere sloten worden
onderhouden door eigenaren van de
grond die eraan grenst: boerenland,
gemeentegrond, particuliere tuinen. Bij
rivierdijken is het waterschap veelal
eigenaar, het maaien verschilt ook hier:
de grasmat wordt onderhouden door
aannemers, natuurverenigingen, schapenhouders en particulieren.
Groei- en broedseizoen
Het groeiseizoen (1 april – 1 oktober)
en het broedseizoen (15 maart – 15 juli)
zijn belangrijke kaders uit de Wet
Natuurbescherming. In het groeiseizoen laat het waterschap voortaan
onder water minstens een kwart van de
planten staan en in het broedseizoen is
dat de helft van de planten op de oever.
We zetten natuurvriendelijker materieel
in. Maaisel wordt zo veel mogelijk uit
het water gehaald. Op de dijken
gebeurt dat laatste al jaren, waardoor
de grond verschraalt. In de komende
jaren worden onderhoudscontracten
vernieuwd en een ecologisch werkprotocol ingevoerd.
Minder en wisselend maaien
De A-watergangen gaan voortaan met
minstens een begroeide oever de winter
in, niet meer ‘kaal’. Daarnaast is er bij
het maaien van natuurvriendelijke
oevers meer aandacht voor planten
onder water.
Door op dijken soms vroeg te maaien,
krijgen bijzondere gras- en kruidensoorten een kans. Op steeds meer dijken zal het ene en andere talud na
elkaar gemaaid worden. Door zowel
sloten als dijken gefaseerd en in delen

te maaien, hebben planten de kans om
zaad te verspreiden en kunnen insecten
altijd een habitat vinden.
Maatwerk per sloot en dijk
Bij het onderhoud van A-watergangen
past het waterschap voortaan standaard
maaiprofielen toe: per vaart of wetering
is er een keuze uit negen varianten. Op
de dijken komt eveneens maatwerk,
afhankelijk van bijvoorbeeld zon,
grondsoort, natuurwaarden, landschap
en partners.
Bij de lopende dijkversterkingstrajecten is biodiversiteit in toekomstig
beheer al nadrukkelijk aan de orde. Met
de nieuwe aanpak verankert het waterschap de omgang met de Wet
Natuurbescherming, is sprake van een
samenhangende aanpak en is er tegelijk
ruimte voor maatwerk per watergang of
dijk.
Geen dijk is gelijk
Heemraad Roorda nodigt de inwoners
van het rivierengebied uit die dijken
eens met andere ogen te gaan bekijken.
Volgens haar is het binnen de beperkingen van de coronamaatregelen goed
mogelijk om de dijken te bezoeken.
“Vergelijk dan eens de verschillende
graslanden met elkaar en ontdek de
indrukwekkende verscheidenheid die
er nu al is. We wonen echt in een uniek
landschap met enorme kansen!”
Vanaf 15 juni: zomerschouw dijken
Op 15 juni start Waterschap
Rivierenland met de controle van het
onderhoud van de dijken in het hele
rivierengebied. We noemen dit de
‘schouw’. Onze dijkbeheerders controleren of de particuliere percelen aan de
dijk gemaaid zijn. Maaien bevordert
een stevige grasmat, zodat de dijken
goed bestand zijn tegen het rivierwater
bij hogere waterstanden. Ook zijn schades beter te vinden als de dijk gemaaid
is.
Eigenaren of gebruikers van dijkpercelen binnen de kernzone van de dijk
moeten de dijktaluds en de bermen
maaien. Het maaisel moet opgeruimd
worden en alle distels en brandnetels
moeten verwijderd worden. Dit moet
voor 15 juni zijn gebeurd. Als het
onderhoud niet op tijd in orde is, voert
het waterschap het onderhoud uit, op
kosten van de betreffende eigenaar. Op
tijd beginnen met het onderhoud van de
dijk kan dit voorkomen. Met elkaar
kunnen we werken aan een goed dijkbeheer in het rivierengebied.
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Hooien voor 60-plussers op de
Zeelandsche Hof ging niet als gepland

MILLINGEN. Het had een leuke happening moeten worden op het kampeerterrein van de Zeelandsche Hof in

Waterschap maait sloten en
dijken anders, kansen voor natuur

9 juni 2020

Millingen aan de Rijn, maar door een
foutje was de uitnodiging niet goed
doorgekomen op Facebook.

Door de coronacrisis had Joep Bles de
wei dit jaar niet elke week gemaaid
maar had hij het gras laten groeien,
zodat het gehooid kon worden. Er werden vervolgens kleine hooibaaltjes van
gemaakt en het leek Joep en zijn vrouw
Ria een leuk idee om daar een leuk
feestje van te maken met 60-plussers,
die zouden helpen om deze balen op te
stapelen. Maar die kwamen helaas dus
niet. En daarom moest het werk door
een paar man gedaan worden, hetgeen
natuurlijk ook wel lukte, maar minder
leuk was.
Overigens wordt de camping al weer
behoorlijk bezocht, vooral door campers, met eigen sanitaire voorzieningen
en voor de andere kampeerders zijn er
eigen wc’s en douches beschikbaar,
welke uitsluitend voor hen bestemd
zijn.
Foto: Henk Baron

Wandelboswachter Ellen komt met nieuwe
wandelgids van Nijmegen naar Plasmolen
Na het succes van haar eerste wandelgids “Te voet met boswachter Ellen,
Oude Bondswandelweg van Amsterdam naar Arnhem”, komt boswachter
Ellen Luijks nu met haar tweede gids.
In haar eigen werkgebied, het Rijk van
Nijmegen, neemt ze de wandelaar mee
over de Oude Bondswandelweg van
Nijmegen naar Plasmolen en terug.
In de reconstructie van deze Oude
Bondswandelweg van de ANWB van
bijna 100 jaar geleden laat de boswachter zien wat er veranderde. Begin 20e
eeuw wilde de ANWB het wandeltoerisme bevorderen en zette daarom
lange afstandswandelingen uit onder de
naam ‘Bondswandelwegen’. Ellen gaat
op zoek naar de oude paden van toen en
ontdekt dat 85% van de route nog te
volgen is. Al wandelend passeert ze
veel interessante plekken vol rijke historie of rustgevende natuur. In deze
wandelgids vind je meer dan alleen de
routebeschrijving: veel informatie en
tientallen foto’s vertellen samen het
verhaal van deze oude Bondswandelweg. Ellen neemt je in 53 kilometer
mee naar de oude stad Nijmegen en
daarna over de heuvels met weidse vergezichten en fraaie bossen.
De route
De wandelroute van Nijmegen naar
Plasmolen en weer terug is een afwisselende heuvelachtige tocht. Nadat we
Nijmegen achter ons laten, komen we
in de sprookjesachtige bossen rondom
Beek-Ubbergen. Hier wisselen uitzichten, bossen, weilanden en kabbelende

beekjes elkaar af. Na Groesbeek wandelen we via de vele wijngaarden naar
het Reichswald. Op de Sint-Jansberg
kunnen we onze ogen uitkijken met een
watermolen, slingerende beken en een
heuse Romeinse Villa. Na een blik over
een van de laatste grote restanten van
de Mookerheide -met een weids uitzicht over het Maasdal- keren we het
bos weer in. Al wandelend via het uitgestrekte Groesbeekse bos beland je
via een aantal Romeinse historische
plekken weer in de bebouwde kom van
de stad Nijmegen. De route is uitgebreid met een alternatief traject over de
Mookerheide en het jugendstil jachtslot
Mookerheide.

Oude beleefbare wandelpaden
Als boswachter is Ellen graag buiten.
Ze vertelt de mensen graag over de
prachtige natuur die we in Nederland
hebben. In haar vrije tijd wandelt ze
veel, een mooie combinatie voor het
maken van een wandelgids. Het
reconstrueren
van
de
Oude
Bondswandelwegen geeft een bepaalde
spanning met de vraag wat er nog
beleefbaar is van deze oude routes.
Zijn de vele oude bewandelde paden
nog intact gelaten of is Nederland zo
op de schop is gegaan dat er andere
wegen gezocht moeten worden? Een
enkele keer is het idyllische zandpad
een asfaltbaan geworden, maar verder
... Ellen zocht het uit, trok haar wandelschoenen aan en maakte er een
mooie wandelgids van, waarbij het
bewonderenswaardig is hoeveel er in
het Rijk van Nijmegen nog uit vervlogen tijden te beleven valt.
Wie is Ellen
Ellen Luijks is boswachter bij
Natuurmonumenten een van de mooiste streken van Nederland, het Rijk van
Nijmegen. Veelal is ze te voet te vinden
in ‘haar’ gebieden, want dan zie je toch
het meest. Bloemen, paddenstoelen en
andere details gaan leven als je je langzaam door het landschap beweegt.
Ellen maakt zich zorgen over het tempo
waarin ons land verandert. Ze verdiept
zich graag in de natuur en de historie
van het landschap. Winkelprijs van het
boekje is € 17,50 en het is bestellen via
wandelboswachterellen.nl.

Drie keer brand door hooibroei
Persingen
De vrijwillige brandweer van Ubbergen moest donderdagnacht 28 mei om 01.15 uur naar een buitenbrand op de hoek
van de Persingensestraat en de Ooijse Bandijk in Persingen.
Daar was een berg grasmaaisel in brand gevlogen, een bijna
jaarlijks terugkerend fenomeen. Ruim een uur daarvoor
waren ze ook al naar Ooij uitgerukt voor een automatisch

brandalarm, maar dat bleek loos te zijn. Ze hadden het vuur
snel onder controle.
Twee dagen later vloog de hoop maaisel opnieuw in de
brand. Deze keer mocht de beroepsbrandweer van Nijmegen
het vuur uitmaken. Volgens hen was de oorzaak hooibroei. Dat is een proces waarbij een hoeveelheid hooi of
ander organisch materiaal tot zelfontbranding komt door toedoen van micro-organismen.
Ooij
Afgelopen maandagmorgen was het opnieuw raak. Toen
stonden een aantal hooibalen op het terrein van Staatsbosbeheer achter het "vleermuizenhotel" in brand, vermoedelijk
ook als gevolg van hooibroei. De brandweer van Nijmegen
was als eerste ter plaatse en die adviseerde om de balen eerst
uiteen te trekken, zodat ze gemakkelijker het vuur konden
bestrijden. In de dichte rook heeft vervolgens een medewerker van Staatsbosbeheer de meeste pakken hooi verplaatst,
waarbij bleek dat ze bijna allemaal al brandden. Slechts twee
pakken konden ongeschonden verplaatst worden.
De vrijwillige brandweer van Ubbergen, met de "watertransporter" heeft de brand geblust. Er was veel rookontwikkeling
bij de huizen in de buurt.
Foto’s: Henk Baron
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Kerkdijk 26, 6576 CE Ooij
Pastorale zaken: Rudo Franken (pastoraat: gesprek, bezoek,
doopsel, uitvaart, ziekenzalving, enz.), 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com, p/a Schoolstraat 4, Millingen
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com
Koster/contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653
Misintenties (€11,-)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615
Kerkbijdrage: NL36RABO0134402316
Misintenties:
Zondag 14 juni: Millingen H. Mis
11.00 uur
Gerrit de Kleijn en echtgenote en hun
kinderen Dora, Toon en Gert, Fred van
Eck.
Vieringen, rozenkrans en aanbidding
in de kerk van Millingen
Op zondag is de eucharistieviering om
11.00 uur, van maandag tot en met
zaterdag om 9.00 uur. Met deelname
van gelovigen onder de bekende corona
beperkende maatregelen (zie website
en parochieblad). De vieringen blijven
online te volgen.
Woensdag na de Mis van 9.00 uur is het
rozenkransgebed. Donderdag van 9.30
tot 18.30 uur (aansluitend aan de Mis
van 9.00 uur) is in de kerk gelegenheid
tot aanbidding van het (uitgestelde)
Heilig Sacrament. Van harte welkom.
Vieringen in de andere dorpen van
de parochie
Zolang er beperkende Corona-maatregelen gelden, worden er vooralsnog
alleen vieringen en aanbidding gehouden in de kerk van Millingen, waar ook
alles geregeld is voor online- uitzending. Inmiddels hebben we gemerkt dat
zeer velen via de livestream van onze
kerk en via BD1 onze vieringen volgen
en waarderen. We gaan daarom ook na
de Coronatijd online verder. Met de
pastoraatsgroep en het bestuur wordt
ondertussen nagedacht over hoe verder
met de Coronamaatregelen. Over twee
weken kan hierover nader worden
bericht.
Doopsel, Vormsel en Communie op
Sacramentsdag
Op zondag 14 juni, Sacramentsdag, is
het weer mogelijk om de heilige
Communie te ontvangen. Mogelijk zijn
we door het tijdelijk niet kunnen ontvangen van de communie gaan beseffen hoezeer we het op deze wijze ontvangen van de verrezen Heer hebben
gemist. Vanwege de corona maatregelen wordt de Communie vanachter een
hoestscherm met een pincet op uw geopende hand gelegd en mag u het pincet
niet aanraken.
Stille aanbidding, bv op de donderdag
in onze kerk in Millingen, kan ons helpen om de Heer te ontmoeten in de
eucharistie. Evenals deelname aan de
online parochieretraite van 1-14 juni
met voor elke dag een aanzet tot verdieping van ons geloof in de
Eucharistie
(www.lodewijkparochie.nl/retraite). Verrassend kunnen de
ontdekkingen zijn die we dan doen.
Op de 1e zondag van de veertigdagentijd, net voor Corona, is Martin
Oosterwijk aan onze geloofsgemeenschap gepresenteerd om in de
Paaswake te worden gedoopt. Vanwege
Corona echter lag de hele samenleving
wereldwijd - en ook de Kerk – stil. Nu
we op Sacramentsdag voor het eerst
weer de heilige Communie kunnen ontvangen, zal Martin in deze viering worden gedoopt en gevormd en voor het
eerst de heilige Communie ontvangen.
Hiermee worden we herinnerd aan
onze eigen doop en vormsel en ervaren

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

we opnieuw of voor het eerst de vreugde daarover. Helaas mogen we in de
kerk maar 30 personen toelaten. Online
echter bent u onbeperkt welkom. Wat
zou het fijn zijn als u getuige kunt zijn
van dit nieuwe begin voor Martin, voor
uzelf, voor ons als geloofsgemeenschap.
13 juni processie van Fatimakapel
naar kerk
Op zaterdag 13 juni om 19.00 uur
wordt er weer een ‘online’-processie
gehouden van deze kapel naar de kerk.
13 juni is de feestdag van de heilige
Antonius, patroon van de kerk van
Millingen; 13 juni ook vond de tweede
verschijning plaats van Maria in Fatima
aan de drie kinderen. Deze gebedsdienst wordt opgenomen door BD1 en
zal enige tijd later online beschikbaar
zijn.
Pelgrim online
Sinds zondag 19 april wordt om 10.00
uur, voorafgaand aan de eucharistieviering, Pelgrim Online uitgezonden. Aan
de hand van foto’s vertelt pastoor Rudo
Franken over zijn pelgrimsreizen met
mensen. BD1 maakt tegelijk een opname die een paar uur later online
beschikbaar is. Eerstvolgende uitzending is op zondag 21 juni. We gaan dan
naar Engeland-Ierland.
Kom en zie
Met deze woorden wordt u uitgenodigd
om deel te nemen aan Lectio Divina.
Dit is een moment van bezinning en
meditatie rond een lezing uit de Bijbel.
De eerstvolgende bijeenkomst is op
woensdag 24 juni om 20.30 uur in de
ontmoetingsruimte van de kerk in
Millingen. Voor meer info, zie
parochieblad en website. Wilt u zich
hiervoor aanmelden? Dat kan door een
mailtje te sturen naar m.g.b.oosterwijk@gmail.com
Uitnodiging
afscheid
H.
Remigiuskerk en nieuw begin
Op zaterdag 11 juli 2020 vindt het
afscheid plaats van de H. Remigiuskerk
aan het kerkplein te Leuth, een gebouw
dat voor velen een grote betekenis in
hun leven heeft gehad. Dit afscheid was
voorzien voor zaterdag 18 april maar
kon toen vanwege Corona niet doorgaan. Nu de corona maatregelen nog
voortduren willen we op zaterdag 11
juli op aangepaste wijze afscheid
nemen. Vanwege de beperking van het
aantal aanwezigen, maximaal 56 mensen per bijeenkomst, zullen er twee
eucharistievieringen ten afscheid zijn,
een om 16.00 uur en een om 19.00 uur,
zodat zoveel mogelijk mensen aanwezig kunnen zijn. Van de eerste viering
wordt door BD1 een opname gemaakt
die om 19.00 uur digitaal beschikbaar
is, zodat wie wil, op dat tijdstip op die
manier betrokken kan zijn.
De wijze van afscheid die voorzien was
met gemengd Remigiuskoor en het
koor Les Alouettes is helaas niet mogelijk. Ook kan er geen samenzang zijn.
Er zal orgelspel zijn met voorzang.
Pastoor en diaken gaan voor in de liturgie. Vanwege de 1,5 meter regel zijn er
geen concelebranten. Collega’s zijn van

harte welkom in de kerkbanken.
In deze afscheidsvieringen wordt
tevens de Mariakapel in gebruik genomen als gewijde ruimte die behouden
blijft voor gebed en eucharistieviering.
Na afloop is er geen samenkomst.
Wanneer we weer veilig kunnen en
mogen samenkomen, zal deze alsnog
gehouden worden in de Vriendenkring
in Leuth.
Op zondag 17 juli om 11.00 uur zal er
een eucharistieviering zijn in de Sint
Antonius van Paduakerk, Sint
Antoniusplein 1 te Millingen aan de
Rijn waarin de gelovigen van Leuth bijzonder welkom worden geheten en
tekenen van herkenning van de Leuthse
kerk meebrengen voor plaatsing aldaar.
Herkenning kan bijdragen aan een
thuisgevoel.
Voor deelname aan deze vieringen is
aanmelding verplicht, uitsluitend via
het mailadres van de parochie
info@mariatenhemelopnemingparochie.nl. U dient aan te geven welke
viering u wilt bijwonen. Toewijzing
van plaatsing vindt plaats naar volgorde
van binnenkomst tot het maximaal toelaatbare aantal is bereikt. Bij verkoudheidsklachten en/of verhoging dient
men thuis te blijven (en graag ook
afmelden). Gelieve bij binnenkomst de
aanwijzingen te volgen en ruim op tijd
te komen.
Mede namens Comité afscheid H.
Remigiuskerk, Bestuur van de parochie
Maria ten Hemelopneming

Kerk Millingen weer
open voor parochianen
Tweede Pinksterdag werd voor het
eerst weer een eucharistieviering
gehouden in de St. Antonius van
Paduakerk in Millingen aan de Rijn,
waarbij parochianen de dienst weer bij
mochten wonen.
Men moest zich tevoren aanmelden bij
de kosteres. Bij binnenkomst werden
de handen ontsmet met een door het
bisdom beschikbaar gestelde vloeistof.
Vervolgens werd een plaats in de kerk

toegewezen. In totaal 25 kerkgangers
namen deel aan de eucharistieviering.
Het ter communie gaan is binnenkort
ook weer mogelijk. Voor Pastoor Rudo
Franken was dit de dag waarnaar hij al
een tijd had uitgezien. Hij was dan ook
blij weer parochianen te mogen begroeten in de kerk. Daarnaast was 1 juni een
bijzondere dag voor de pastoor, want
hij werd op 1 juni 1985 tot priester
gewijd. Foto: Erik Hell (BD1 Media)

Welkom in Beek
Het welkom-bloemenperk tegenover het oude gemeentehuis in Beek is nu gevuld
met zomerbloeiers.
Foto: Henk Baron

Gelegenheid voor gebed en kaarsje
In Millingen is de dagkapel elke dag
geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur; in
Leuth is de Mariakapel van de kerk
elke dag geopend van 9.00 uur tot
17.00 uur; in Beek is de Mariakapel
van de Grote Bartholomaeus elke dag
geopend van 9.30 uur – 17.30 uur; in
Ooij is de kerk elke zaterdag geopend
van 14.00 uur tot 15.00 uur. Ook bent u
altijd welkom bij de Fatimakapel in
Millingen aan de Schoolstraat 4.
Misintenties en collecte
Ook als u de viering thuis online volgt
- via youtube - kunt u misintenties
bestellen, en wel vanuit de hele
parochie en zelfs daarbuiten. Als u dan
wilt bijdragen aan de collecte, kan dat
t.n.v. Kerkbijdragen o.v.v. collecte
NL36RABO 0134 402316.

Kerkberichten van de
Protestantse Gemeente Groesbeek
Vanwege het coronavirus waren de
kerk en de Serre achter de kerk lange
tijd gesloten, maar zondag 7 juni is
weer voorzichtig een start gemaakt met
de zondagse vieringen. Hierbij mogen
maximaal 30 mensen aanwezig zijn, en
gelden de van overheidswege opgestelde regels om besmetting te voorkomen.
In de viering op 14 juni zal pastor B.
Oosterveer uit Wijchen voorgaan en op
zondag 21 juni ds. D. Stolk uit
Nijmegen. Tijdens beide diensten
wordt gecollecteerd voor het Huis van
Compassie in Nijmegen.
https://www.huisvancompassienijmegen.nl/steun-het-huis/algemeneinformatie/# NL08 INGB 0000961922
t.n.v. Diaconie Prot. Gem, Groesbeek,
o.v.v. Huis van Compassie.
Om te voorkomen dat u teruggestuurd
moet worden als het maximumaantal
van 30 is bereikt, kunt u zich voor vrijdagavond 20.00 uur opgeven via
info.pkn.groesbeek.nl of per tel. 024397 3857.

De vieringen beginnen om 10.00 uur,
vanaf 9.45 uur staat de deur open!
Zomeropenstelling kerk
Gedurende de zomermaanden is de
kerk ook elke vrijdagmiddag open van

14.00 tot 16.00 uur. Iedereen is dan
welkom voor een bezichtiging, een
moment van stilte, een ontmoeting of
een gesprek (op afstand). In de maand
juni is ook da. Janneke Ruijs één van de
personen die u gastvrij zal ontvangen.

Expositie Toren van Babel

Huiskamer Restaurant Babylon
BERG en DAL. Mensen bouwden een
toren tot aan de hemel en God strafte
hen voor hun hoogmoed waardoor de
bouwers elkaar niet meer verstonden:
de zogeheten Babylonische spraakverwarring. Zo staat het in de bijbel.
Het
kunstenaarscollectief
van
Babylon heeft zich door dit verhaal
laten inspireren en exposeert van 1
juni tot 1 juli in de Huiskamer van het
Restaurant.
Hoge torens zijn van alle tijden. Van
de Pyramides tot de Toren van Pisa.
Van de World Trade Center tot de Burj

Khalifa in Dubai. Het loopt niet altijd
goed af met deze ‘grootse’ bouwwer-

ken. De toren van Pisa ging scheef
staan. Hollywood kwam met zijn film
Towering Inferno, een tragedie die
bewaarheid werd op 9/11: de Twin
Towers vernietigd. Dichter bij huis
bouwden in 2018 twee rivaliserende
dorpen bij Den Haag brandstapels die
ze vreugdevuren (!) noemden, waarbij
de vonken bijna op de huizen oversloegen.
Huiskamerrestaurant
Babylon
Kwakkenbergweg 150 Berg & Dal
Openingstijden: di t/m zondag 1217.00 uur.
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Nieuws uit Nijmegen
'We zijn er nog'
Marikenhuis weer open voor bezoekers
Sinds 1 juni is het weer mogelijk het
Marikenhuis, inloophuis voor iedereen
geraakt door kanker, te bezoeken. Wel
nog in beperkte mate en veelal op
afspraak. En uiteraard blijft de huidige
telefonische ondersteuning bestaan.
Zo zijn de lotgenotencontactgroepen
inmiddels weer gestart. Nieuw hierbij
is de contactgroep voor patiënten die
weten dat ze niet meer beter worden.
Verder gaan ook de spreekuren weer
van start. Bijvoorbeeld het spreekuur
Werk en kanker, het Psychologisch
spreekuur, het spreekuur over Gezonde
voeding en het coachgesprek 'In balans

bij kanker'. Nieuw is in dit verband de
mogelijkheid om je in het Marikenhuis
door een oud-arts te laten voorbereiden
op een medisch gesprek in het ziekenhuis met oncoloog of verpleegkundige.
Ook is het in juni weer mogelijk deel te
nemen aan de muzikale workshop
'Spelen met Klanken' en aan het 1-op-1
wandelgesprek in de Goffert.
Op de website van het Marikenhuis
(www.marikenhuis.nl) vindt u alle
informatie over de mogelijkheden die
het Marikenhuis biedt vanaf 1 juni a.s.
Niet alles is weer mogelijk, veel wel!
www.marikenhuis.nl

Filmpje Indisch
Nijmegen
Tot en met 15 augustus dragen 75
bekende Nijmegenaren de Indische jasmijn in hun knoopsgat. Waarom zij dit
doen ziet u in de korte video die wij
samen maakten met Hubert Bruls,
Ruben Hein, Kartini Slaats en Melati
van Boven. Regie: Jan Gitsels. Op
YouTube: '75 Nijmegenaren dragen van
5 mei 2020 tot de tweede
Bevrijdingsdag 15 augustus de melatispeld' van Stichting PION.
https://youtu.be/GUyLMhQaOYI
De Melati-campagne wordt vervolgd
met de actie 'Heel Nijmegen vlagt op
15 augustus!'
www.stichtingpion.nl

Unit Academie
De expositie ‘Uitzonderlijk Uniek’ in
museum het Valkhof weer open
vanaf 21 juni
Gelukkig is onze expositie i.v.m. het
12.5 jarig bestaan van stichting UNIT
Academie weer vanaf 21 juni a.s. te
bezichtigen in Museum Het Valkhof te
Nijmegen, tot en met 27 juli 2020.
Dertig (oud)studenten van de UNIT
Academie én deelnemers van het UNIT
Atelier tonen daar hun beeldend werk.
Kijk op de site van Museum het
Valkhof hoe je aan tickets kan komen
en hoe zij omgaan met de
Coronamaatregelen.

Lindenberg ook weer open
Naar aanleiding van de richtlijnen
die bekend werden gemaakt op de
persconferentie van 18 mei j.l. en in
navolging van het landelijke protocol
van
de
branchevereniging
Cultuurconnectie, is de Lindenberg
opgetogen te melden dat zij haar
deuren heropend heeft. Het betreft
een gefaseerde heropening, deze is
van toepassing op een deel van de
disciplines waarin de Lindenberg
actief is.
Cursussen
Sinds 2 juni zijn individuele en duolessen muziek hervat. Het gaat om cursisten van alle leeftijden, die muziekles
volgen bij de Lindenberg op individuele basis (één leerling) of in de vorm
van een duoles (twee leerlingen). Alle
muzieklessen gaan voor deze groep
weer van start.
Dit betekent dat de lesvormen die
bestaan uit drie of meer personen en de
cursussen in dans, theater, schrijven en
beeldende kunst nog niet van start gaan
op deze korte termijn. Momenteel
wordt er hard gewerkt om ervoor te zorgen dat deze disciplines die in groepsverband worden gegeven in het nieuwe
seizoen, vanaf september, weer onderdeel zijn van het cursusprogramma.
Getroffen coronamaatregelen
Alle cursuslokalen en theaterzalen zijn
en worden extra vaak schoongemaakt,
er is een speciale routing gemaakt door
het gebouw, waarmee éénrichtingsverkeer is georganiseerd en spiegelwanden
zijn opgehangen om tegemoetkomend
“verkeer” te spotten.
Daarnaast zijn er op maat gemaakte
protocollen opgesteld rondom de activiteiten die zijn opgestart vanaf 2 juni.
Deze protocollen zijn te raadplegen via
de website van de Lindenberg. Alle
activiteiten bij de Lindenberg worden
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50% korting in de UNIT Winkel
In de UNIT Winkel zijn ruim 150
kunstwerken met 50% korting te koop.
We doen er alles aan om te zorgen dat
we open kunnen blijven en het atelier
kan blijven voortbestaan. De 50%-actie
was eigenlijk alleen bedoeld voor de
autismeweek, maar ook die is door het
Coronavirus in het water gevallen en
dat heeft ons doen besluiten om tot en
met eind augustus de 50% actie te laten
doorlopen.
De UNIT Winkel is weer gedeeltelijk
open. We proberen met al onze vrijwilligers om zoveel mogelijk onze winkeltijden open te zijn, maar helaas is dat
nog niet voor de volle 100% mogelijk.
Mocht je een bezoek willen brengen
aan de UNIT Winkel en weet je niet
zeker of we open zijn, bel dan gerust
met 0617544175 of mail naar
info@unitacademie.nl.

R’Evolutie
georganiseerd binnen de geldende
richtlijnen van de overheid en het landelijke protocol.
Onderwijs
Per 11 mei hebben de scholen voor primair (speciaal) onderwijs het onderwijs
hervat. Het voortgezet (speciaal) onderwijs volgde 2 juni. De Lindenberg kijkt
in overleg met de scholen wat er wel en
niet kan plaatsvinden aan cultuureducatie in lessen, projecten en activiteiten
vanuit de Lindenberg op school en
Cultuur En School Nijmegen
Theater en bijeenkomsten
Op dit moment wordt door de programmeurs onderzocht welke voorstellingen
en gerelateerde activiteiten er kunnen
plaatsvinden in onze theaterzalen binnen de nieuwe richtlijnen van de overheid.
Voor de voorstellingen die in verband
met de coronamaatregelen tot op heden
geen doorgang hebben kunnen vinden,
wordt naar een vervangende datum
gezocht. Bezoekers worden hiervan per
e-mail op de hoogte gesteld.
De ruimtes voor vergaderingen en bijeenkomsten zijn per 1 juni beschikbaar
op aanvraag, maar alleen in beperkte
mate en binnen de geldende richtlijnen.
Lindenberg Café
Tot 1 juli is het Lindenberg Café in
ieder geval gesloten. Een kleine, alternatieve service zal worden geboden ter
facilitering van de cursisten, en passend
bij de ondersteunende functie die de
horeca bij de Lindenberg als culturele
instelling heeft.

Vliegtuigmuseum in
Nijmegen

Stuk Romeins aquaduct
gevonden in Nijmegen
In Nijmegen is een
deel
van
het
Romeinse aquaduct
gevonden dat tussen
Berg en Dal en
Nijmegen liep. Aan
de Bosweg zijn in
een bouwput sporen
gevonden. Die wijzen er op dat er op 3
meter diepte een
houten bak of goot
heeft gelopen. De
vondst maakt duidelijk welke route
het aquaduct heeft
gelopen vanaf de heuvels in Berg en
Dal naar het Romeins legioenskamp in
Nijmegen. De bouwput is ondertussen
weer dicht.
Onderzoek van de gemeentelijke
archeologen heeft uitgewezen dat het
hier inderdaad gaat om een deel van het
tracé van het aquaduct van Berg en Dal.
Waar aan het maaiveld niets te zien was
bleek op een diepte van bijna 3 meter
een diepe ingraving aanwezig te zijn,
met een vlakke bodem. De archeologen
interpreteren dit als resten van een houten bak of goot, waardoor het water
stroomde. De sporen zijn gedocumenteerd en er zijn verschillende monsters
genomen voor nader onderzoek.
Hiervan zijn nog geen gegevens
beschikbaar.
Water voor legioenskamp
Het belang van het aquaduct is groot.
Het maakte onderdeel uit van de militaire infrastructuur aan de Romeinse
rijksgrens. Het aquaduct bestaat uit een
verzameling van gegraven dalen, opgeworpen dammen en intussen verdwenen houten goten. Hiermee werden verschillende bronnen ten oosten van
Nijmegen verbonden en werd het water
over een zo’n 5 kilometer lange route
naar het legioenskamp op de
Hunerberg geleid. Op de Hunerberg lag
vanaf circa 71 na Chr. het enige legioen
in wat nu Nederland is: de legio X
gemina. Een Romeins legioen telt
ongeveer 5.000 soldaten. Rondom de
legerplaats was een militaire stad
gesticht (canabae legionis) waar ook
nog eens duizenden mensen woonden
en werkten. De schatting is dat er zeker
10.000 tot 15.000 mensen op de
Hunerberg woonden. De dagelijkse
behoefte aan schoon drinkwater was
groter dan er lokaal te vinden was. De
Romeinse oplossing is het aquaduct.
Dit bracht al het beschikbare drinkwa-

ter uit de wijde omgeving naar de
Hunerberg.
Unesco werelderfgoed
De overblijfselen van Romeinse legerplaatsen en de daarbij horende zaken
als dit aquaduct maken deel uit van een
serie gebieden waarvoor bij de UNESCO in Parijs de status van
Werelderfgoed is aangevraagd. Het rijk
en de drie provincies Gelderland,
Utrecht en Zuid-Holland, samen met
ruim 20 gemeenten, hebben een serie
terreinen genomineerd om de werelderfgoedstatus te krijgen. Nederland
doet deze voordracht samen met de
Duitse Bundesländer NordrheinWestfalen en Rheinland-Pfalz. Het
geheel staat bekend als de
Nedergermaanse limes. Over de voordracht wordt in 2021 beslist.
Archeologisch rijksmonument
Binnen deze voordracht is het
Nijmeegse aquaduct het enige militaire
aquaduct. Het is sowieso het enige
bekende aquaduct in Nederland. De
meest zichtbare delen in de gemeenten
Berg en Dal en Nijmegen zijn jaren
geleden al beschermd als archeologisch
rijksmonument. De uitgegraven dalen
van het Kerstendal en Louisedal zijn
net als de opgeworpen dammen bij de
Cortendijk en de Swartendijk na bijna
2000 jaar nog steeds in het landschap te
zien.
Het terrein aan de Bosweg was wel al
in beeld als mogelijk tracé voor het
aquaduct, maar omdat er aan het maaiveld niets zichtbaar was bestond er nog
twijfel. Die twijfel richtte zich niet op
de vraag of er sprake is van een aquaduct, maar meer op de exacte loop en
de vorm die het aquaduct hier heeft
gehad. Dankzij het nu uitgevoerde
onderzoek weten we nu dat het aquaduct hier inderdaad lag, en dat het in
een diepe geul ingegraven was.

Demonstratie tegen racisme en
politiegeweld in VS rustig verlopen

Aan het einde van deze coronastorm is
op zondag 14 juni het vliegtuigmuseum
R'Evolutie weer open.
Een uniek museum met de grootste en
meeste veelzijdige collectie modelvliegtuigen in Nederland en is boeiend
voor jong en oud. Maak een ontdekkingstocht door het museum en laat u
verbazen over wat er mogelijk was, is
en leek.
Van de Kitty Hawk waarmee de
gebroeders Wright in 1903 het tijdperk
van de luchtvaart inluidden tot de meest
moderne Stealth-straaljager. Van
beroemde vliegtuigen uit de 2e
Wereldoorlog, zoals Spitfire, Mustang,
Messerschmitt en Dakota; tot voorbeelden van onbekende maar ingenieuze
ontwerpen.
Ook de luchtlandingen van Market
Garden zijn in het museum te beleven!
Museum R'Evolutie is gevestigd aan de
Griegstraat in Nijmegen, (dit is aan de
achterzijde van de AH aan de
Daalseweg) en is geopend op elke
tweede zondag van de maand van 11.00
tot 16.00 uur.
Meer informatie via www.vliegtuigmuseumrevolutie.nl. U kunt ons ook bellen: 024-3600036.

De demonstratie tegen racisme en politiegeweld in de Verenigde Staten zijn in
Nijmegen in het Goffertpark verliep
zonder incidenten, aldus een woordvoerder van de gemeente. Wel werden
er twee personen aangehouden. Zij
hadden borden met daarop de tekst
(A.C.A.B.) bij zich. Die afkorting staat
voor All Cops Are Basterds, dat betekent: Alle politieagenten zijn klootzakken. Toen ze die borden na meerdere
verzoeken niet weg wilden doen, zijn
ze aangehouden, vertelt de woordvoerder.
Burgemeester Hubert Bruls had vooraf

toestemming gegeven voor ongeveer
750 demonstranten. Dat aantal bleek
aardig uit te komen, misschien iets
meer maar in ieder geval niet de 2500
betogers die door de organisatie
Nijmegen tegen Racisme werd
genoemd. De meeste betogers droegen
mondkapjes en op het terrein werden
ook mondkapjes uitgedeeld. Ze hielden
over het algemeen goed afstand op de
hele grote weide. Zo op het oog waren
de meeste demonstranten jongeren. De
demonstratie was om 19.20 uur afgelopen.
Foto: Henk Baron
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Fietsen, de gezonde manier
van bewegen in alle tijden

Het Zwitserse bedrijf Varo Energy, met meer dan 1250
medewerkers, rafﬁneert, slaat op en distribueert minerale
olieproducten voor mensen in Noordwest-Europa.
We zijn op zoek naar een fulltime

TANKSTATION-MEDEWERKER
(M/V/D)
om ons team in Kranenburg te versterken.
Uw taken
Verkoop- en kassa-activiteiten, bevoorrading en aanvulling
van de winkel, de productie van snacks, de presentatie van
goederen, de verzorging van het benzinestation
Uw proﬁel
Vriendelijkheid, zeer goed contact met mensen, communicatieve vaardigheden, bereidheid om te werken in ploegendienst
(6:00 - 22:00), taalvaardigheid in het Duits en Nederlands,
ﬂexibiliteit, klantgerichtheid, organisatietalent, onafhankelijke
werkwijze, betrouwbaarheid, nette uitstraling

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

Interesse? Stuur ons uw CV met de vroegste
toetredingsdatum, graag per e-mail naar:
bewerbung@argosretail.de
Wij kijken uit naar uw sollicitatie!
VARO Energy Retail Germany GmbH, Riswickerstr. 85-87, 47533 Kleve

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

Kasteelsche Hof

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

Brompton-dealer

Stalhouderij

www.baarsfietsen.nl
024-6844226
Waterstraat 18
6573 AC Beek

Kosman Tuinmachines
gaat stoppen
Zaterdag 13 juni zijn we
voor de laatste keer open

van Nijmegen en omstreken

Tel. 0481-433407

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

Arno's Haarmode

Rijwielhandel
Bruinewoud

Wij doen alles voor uw auto

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

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

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

Wij willen onze klanten
hartelijk bedanken voor
het vertrouwen in de
afgelopen 32 jaar
Jos en José Kosman
KOSMAN
KOSMAN
TUINMACHINES
TUINMACHINES
Cranenburgsestraat 140 • 6561 AS
Groesbeek

Cranenburgsestraat
140 • 6561 AS
024 3974658
www.kosmantuinmachines.nl
Groesbeek
024 3974658
www.kosmantuinmachines.nl
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Hyundai i10
Hyundai heeft niet de uitdaging opgepakt om voor zijn kleinste model een
volledig nieuwe te ontwikkelen. De vraag naar auto's in het allerkleinste en
allergoedkoopste segment loopt terug en met een acceptabele verkoopprijs is
het financieel niet verantwoord om een volledig nieuw model op te tuigen.
Andere fabrikanten kiezen om toch nog rendabel een kleine auto op de markt
te zetten voor een elektrische uitvoering, maar daar heeft Hyundai niet voor
gekozen. Zo zal de Hyundai i10 weinig concurrentie hebben binnen zijn prijsklasse. De volledig elektrisch rijdende auto’s zijn toch tweemaal zo duur en
hebben een beperkte actieradius.

De Hyundai i10 is voorzien van een van de meest uitgebreide actieve veiligheidspakketten in zijn klasse.
De Hyundai i10 is een gewone vierdeurs kleine stadsauto, die zich niet laat
beperken door tussentijds opladen aan
een laadpaal. Snel benzine tanken en
men kan weer verder rijden. Er zit een
echte verbrandingsmotor onder de
motorkap. Het is een 1.0 liter driecilinder benzinemotor, die 67 pk levert bij
5500 toeren per minuut en dat is ruim
voldoende voor deze lichte auto. Het
maximale koppel bedraagt 96,2 Nm bij
3750 toeren per minuut. Daarmee
sprint de kleine vijfdeurs auto in 14,6
seconden vanuit stilstand naar de 100
km/uur.
Zuinig met brandstof op de lange rit
De Hyundai i10 rijdt lekker zuinig op
snelwegen en binnenwegen met een
brandstofverbruik dat gemakkelijk op
ongeveer 1 liter goedkope E10 benzine
per 20 afgelegde kilometers uitkomt. In
het stadsverkeer loop het verbruik
evenwel snel op. De vijfversnellingsbak schakelt gemakkelijk, maar de
bediening van koppeling en het op het
juiste moment schakelen met als doel
om zo zuinig mogelijk te rijden, is een
uitdaging bij de i10. Daarom hebben
we wat vlotter door de stad gereden en
het verhoogde brandstofverbruik maar
voor lief genomen. Bij hoger toerental
is het overigens ook fijner rijden met de
i10. Rijdt men echt alleen maar in de
stad, dan kan men vanwege milieu en
kosten beter een elektrisch aangedreven auto verkiezen.
Iets lager en breder
De lengte van het koetswerk van de
Hyundai i10 nam met slechts 5 millimeter toe. De wielbasis groeide wel en
dat zelfs met 4 centimeter, wat in het A
segment echt iets uitmaakt. Achterin
voldoet de nieuwe i10 qua beenruimte

opmerkelijk goed. De kofferbak is met
252 liter gelijk gebleven en dat is voor
een A-segment auto nog altijd fors. Bij
het omklappen van de achterbank kan
men 1050 liter bagage vestouwen. De
laadvloer kan op twee hoogten worden
geplaatst, waardoor men kan kiezen
voor maximale laadruimte of een minimale tildrempel.
In vergelijking met de vorige i10 ligt de
nieuwe generatie iets lager. Extra ruim-

Road Test
Ford Puma
Koets: 5-deurs
Prijs: € 16.795,- (vanaf € 12.995,)
Gewicht: 996 kg
Cil.inh.: 998 cc
Vermogen: 67 pk
Top: 156 km/uur
Acc.0-100: 14,6 sec.
Gem. verbr.: 1 op 19,7
Lengte: 367,0 cm
Breedte: 168,0 cm
Kofferruimte: 252 liter
Aanhangergewicht: - kg

Betere uitrusting
De testauto is de meest luxueuze
"Premium"-versie en voorzien van een
volwaardig
infotainment-systeem,
waarbij absoluut niet is bespaard op
functionaliteit, want het audiosysteem
heeft ook een DAB+ radio en biedt
ondersteuning voor Aple Carplay,
Android Auto en draadloos opladen
van telefoons. Dankzij een eigen internet-verbinding en de zogenaamde
"Bluelink" app kan op afstand de technische staat van de auto worden uitgelezen en kan bijvoorbeeld vanuit huis
een bestemming in het navigatiesysteem worden ingegeven.
De geteste Premium versie heeft zelfs
een eigen navigatiesysteem. Die is
standaard vanaf de i10 Comfort uitvoering met Smart Pack, met een prijs
vanaf € 16.090,-. Voor een boodschappenauto een fors bedrag, maar dan
krijgt men ook automatische airconditioning, een draadloze telefoonlader,
elektrisch bedienbare ramen achter,
voorbereiding voor Apple CarPlay,
bochtenverlichting (statisch) en de
keuze uit 2 interieur afwerking opties

Staatssubsidie op de
gloednieuwe Mazda MX-30
Vanaf 1 juli krijgt men op elektrische
voertuigen in de prijsklasse tussen de
€12.000,- en €45.000,- een subsidie
van € 4000,-. Dat betekent dat de particulier, die Mazda’s eerste in serie
geproduceerde volledige elektrische
auto aanschaft, van de staat een extraatje krijgt van € 4.000,-. In het geval van
private lease geldt een maandelijks bijdrage van de staat ter grootte van € 83,per maand voor een periode van 48
maanden. Dit geldt natuurlijk voor vele
andere volledig elektrische auto’s van
de nieuwe, goedkopere generatie, zoals
de Seat Mii, die wij binnenkort voor De
Rozet gaan rijden.
De subsidieregeling van het Rijk geldt
uitsluitend voor emissieloze personenauto’s, zowel gebruikt als nieuw, in de

genoemde prijsklasse en met een minimale actieradius van 120 kilometer.
Elektrische auto’s die vanaf 4 juni privé
gekocht of privé geleaset worden
komen in aanmerking voor de subsidie,
die vanaf 1 juli aangevraagd kan worden bij de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO).
Voorwaarde is wel dat de auto minimaal drie jaar in Nederland blijft bij
dezelfde eigenaar. Koopt men binnen
die drie jaar een andere auto dan moet
een deel van de subsidie naar rato worden terugbetaald. Tenzij men een andere auto koopt die eveneens voor deze
subsidie in aanmerking komt, waarbij
deze auto dan voor de resterende termijn op dezelfde eigenaar geregistreerd
moet worden.

Volvo XC40 Recharge
T4 Plug-in hybrid

De geteste Premium uitvoering beschikt over 16 inch lichtmetalen velgen en dat is
een maatje meer dan bij het oude model. Verder kan het dak in een contrasterende kleur (rood of zwart) worden uitgevoerd.
te heeft men omdat het koetswerk breder is geworden. Bovendien staan de
wielen nog meer op de uiterste hoeken,
zodat er meer nuttig besteedbare binnenruimte overblijft.
De ruimte voorin is uitstekend. Niet
alleen de hoofd- en beenruimte, maar
ook de beweegruimte rondom de voorstoelen is prima.

in verschillende kleuren.
Veiligheidsuitrusting heeft de Hyundai
i10 ook goed voor elkaar. De basisversie is reeds voorzien van Lane Keeping
Assist, cruise controle en eCall
(Emergency Call). In het geval van de
Premium uitvoering kan de klant
tevens rekenen op Intelligent Speed
Limit Warning (ISLW) en een achteruit-rij-camera met dynamische hulplijnen.
Veiligheid op orde
Als het gaat om veiligheid biedt de i10
alle gangbare airbags en kreukelzones
plus de nodige techniek om ongelukken te voorkomen. Zo kan de auto zelfstandig remmen voor gevaar, waarbij
dit gevaar niet alleen bestaat uit andere
voertuigen (zoals inmiddels gangbaar
in dit segment), maar ook voor voetgangers (minder gebruikelijk). Het
grootlicht heeft een automatische
bediening om tegenliggers niet te verblinden. Manoeuvreren wordt makkelijk gemaakt door een achteruitrijcamera, die duidelijke hulplijnen over het
beeld heen projecteert.

De Hyundai i10 is uitgerust met een intelligent energieregeneratiesysteem (ERS –
Energy Regeneration System). Het is geen (soft) hybride, maar zodra men het gaspedaal loslaat, zet ERS de kinetische energie van de voorwaartse bewegingssnelheid om in elektriciteit, die vervolgens wordt opgeslagen in de accu. De accu voedt
de elektrische systemen, zodat de motor tijdens het versnellen minder wordt belast
en daardoor minder brandstof verbruikt.

Conclusie
De Hyundai i10 is er met het nieuwe
model weer op vooruitgegaan. Hij oogt
wat stoerder dan zijn voorganger, men
kan zonder problemen met z’n vieren
instappen, de auto heeft een prima
wegligging en biedt heel veel auto voor
het geld.

Volvo breidt zijn aanbod aan geëlektrificeerde Recharge-modellen uit met de
Volvo XC40 Recharge T4 Plug-in
hybrid. Deze nieuwe variant binnen
Volvo’s plug-in hybride aanbod heeft
een systeemvermogen van 155 kW
(211 pk) en een elektrische actieradius
van 45 kilometer (WLTP). De prijzen
van de nieuwe Volvo XC40 Recharge
T4 Plug-in hybrid beginnen bij €
43.995.
De Volvo XC40 Recharge T4 Plug-in
hybrid is interessant voor consumenten, die niet eerder een premium SUV
in overweging namen, omdat de aanschaf voor hen te duur zou zijn. Een
ander financieel voordeel is dat de
eigenaar tot en met 2024 slechts de
helft van de motorrijtuigenbelasting
hoeft te betalen. Verder heeft ook het
aangenaam lage brandstofverbruik een
positief effect op de algehele autokosten. Het trekgewicht van 1.800 kg is het
hoogste in het segment. Door de opgedane ervaring met plug-in hybride aandrijflijnen is de impact op de bagageruimte minimaal. Zo is alle bagageruimte boven de laadvloer behouden.
Ook de tankinhoud van 48 liter is
gebleven.

De XC40 Recharge T4 Plug-in hybrid
is de laatste toevoeging aan het al zeer
brede plug-in hybride programma van
15 plug-in hybrides in totaal. Volvo Car
Nederland zet hiermee vol in wanneer
het gaat om CO2 reductie. Het target
om in 2020 het streefgetal van 95 gram
over de gehele vloot te realiseren komt
hiermee
een
stap
dichterbij.
Elektrificeren van de totale vloot
(inclusief uitrollen van mild-hybrid
48V) is één van de hoofddoelstellingen
van Volvo Cars, gedurende 2020 zal dit
verder gestalte krijgen door de eerste
XC40 Recharge P8 leveringen.
Gratis laadstroom tot 31 mei 2021
Volvo Car Nederland biedt kopers van
een nieuwe Volvo plug-in hybride
tevens een jaar lang gratis laadstroom
aan. Hiermee moedigt de importeur
berijders aan de capaciteit van het lithium-ion accupakket maximaal te benutten om op die manier zoveel mogelijk
elektrisch te kunnen rijden zónder
schadelijke emissies. Het aanbod geldt
voor iedereen die in de periode van 17
oktober 2019 tot en met 31 mei 2020
een nieuw Volvo plug-in hybride model
aanschaft of least.
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Zwischen Rhein & Maahs
Schaufensterkunst in Kranenburg
KRANENBURG.
Kranenburg zeigt sich
in den kommenden
Wochen vor einer
‘künstlerischen’ Seite.
In
leerstehenden
Geschäften in der
Großen Straße haben
deutsche und niederländische
Künstler
Vorbilder ihrer Arbeit
ausgestellt.
Ein
Spaziergang lohnt sich!
‘Schaufensterkunst
Kranenburg’ ist ein
Project
des Auch im Schaufenster bei Elektro Van Kessel sind einige
Initiativkreises ‘Von Kunstobjekte zu sehen.
Bürgern für Bürger’.
Info: Heinz Nielen, Tel. 0049 2826- • Hilly Withaar (Große Straße 72);
1733, heinz.nielen@online.de. Hier die 0031
629523978;
TeilnehmerInnen, mit der Adresse wo hillywithaar@gmail.com; www.hillydie Arbeiten zu sehen sind:
withaar.nl. Atelier in Euregio
Realschule
Galgensteeg
21-23,
• Peter Schmidt (Große Straße 35); Kranenburg (op afspraak)
schmidt-kleve@online.de
• Natalie Stepanova (Große Straße
• Tilly Gerbecks (Große Straße 35); 72);
0049
1744532991;
+31
06-12834874; stepanova.natalie@gmail.com
tillygerbecks@gmail.com
• Jenny Ernst-Petit (Große Straße 10);
• Ans Masseling (Große Straße 72); 0049 2826 5501; Jenny.ernst-petit@t+31
650746081; online.de; www.jenny-ernst-petit.de
ansmasseling@aol.com; www.ansmas- • Diederik Grootjans (Große Straße
seling.nl
11); d.grootjans@gmail.com
• Claudia de Vries (Große Straße 35); • Susanne Heyer-van heeck (Große
+49 1520 2950319; claudiade- Straße 30); susannevanheeck@googlevries300768@gmail.com
mail.com
• Lianne Simons (Große Straße 12); • H.P. Köster (Große Straße 30)
0031
24-555228; • Annette Krauthausen (Große Straße
Lido.sim@gmail.com
56-58 und 73); a.krauthausen@t• Ans Hendriksen (Große Straße 12); online.de
a.g.hendriksen@kpnmail.nl; www.ans- • Helga Häpke (Große Straße 56-58
hendriksen.net
und 73); hehoma@gmx.de

Wieder eingeschränkter regelbetrieb in den Kranenburger Kitas
KRANENBURG. Der Rat der
Gemeinde Kranenburg hat beschlossen, nach den Monaten April und Mai,
auch im Juni 2020 auf den
Elternbeitrag für die Angebote der offenen Ganztagsschule der Kranenburger
Grundschulen zu verzichten. Da es,
anders als in den Vormonaten, keine
Kostenaufteilung mit dem Land
Nordrhein-Westfalen geben wird, wird
die Gemeinde Kranenburg die dadurch
zusätzlich entstehenden Kosten von
rund 20.000 € alleine tragen.
Auch hat der Kreis Kleve im Rahmen
einer
Dringlichkeitsentscheidung
beschlossen, auf die Elternbeiträge der

Kitas für die Monate Juni und Juli hälftig
zu
verzichten.
Die
Einnahmeausfälle teilen sich das Land
und die Kommunen jeweils zur Hälfte.
Hintergrund für den hälftigen Verzicht
ist insbesondere der Wiederbeginn des
eingeschränkten Regelbetriebes der
Kitas und der Kindertagespflege ab
dem 08.06.2020. Für die Gemeinde
Kranenburg bedeutet das, dass alle
Kindertageseinrichtungen ab dem 08.
Juni 2020 wieder mit einen eingeschränkten Regelbetrieb öffnen werden. Eingeschränkt insofern, dass die
Gruppen des Regelbetriebes jeweils um
10 Stunden reduziert werden.

Beuys in Italien:
“hier ist meine Heimat“
KLEVE. Joseph Beuys´ Faszination für
Italien entwickelte sich, als er 1943 als
junger Soldat, zum ersten Mal in
Italien, für mehrere Monate in Foggia
(Apulien) stati-oniert war. Der
Aufenthalt in der süditalienischen
Provinz hinterließ einen bleibenden
Eindruck. Das besondere Verhältnis zu
Italien zeigt sich auch in Ausstellungen
von Beuys u.a. in Neapel, Rom und auf
der Biennale von Venedig sowie in
zahlreichen Projekten und Werken, die
mit Italien in Ver-bindung zu bringen
sind.
Die Präsentation „… hier ist meine
Heimat“ – Beuys in Italien umfasst 95
Werke, Fotografien, Plakate, Multiples,
Objekte und Dokumente, die einen
Einblick in die Aktivitäten geben, die
Beuys in Italien entfaltet hat. Darunter
die frühe Lithografie Adriatischer
Weinmarkt (1946/47) sowie eine
Auswahl von Arbeiten auf Papier aus
den 1950er Jahren und Werke aus den
1970er und -80er Jahren. In der
Ausstellung ist u. a. ein Bild zu sehen,
das sich ins Gedächtnis eingeprägt hat:
das berühmte Foto für La rivoluzione
siamo Noi (Die Revolution sind wir).
Der Künstler, mit dem typischen Hut
und einer Anglerweste bekleidet,
schreitet entschlossen auf den
Betrachter zu. Entstanden ist es im
Herbst 1971 vor dem Haus des
Galeristen Lucio Amelio (1931–1994)
auf Capri.
Berühmt und ebenfalls sehr einprägsam ist das Multiple Capri-Batterie, das
Beuys 1985 bei seinem letzten

Der Aufenthalt in der süditalienischen
Provinz Apulien hinterließ einen bleibenden Eindruck.
Aufenthalt auf Capri schuf, eine sonnengelbe Glühbirne mit einer echten
Zitrone kombiniert: Strom und
Erleuchtung aus der Natur.
Begleitprogramm – Zurr Ausstellung
sind
Öffentliche
Führungen,
Kuratorenführungen mit Dr. Alexander
Grönert und ein Vortrag der
Kunsthistorikerin und Autorin Dr. Petra
Richter zum Thema „Joseph Beuys und
Italien“ geplant. Aufgrund der CoronaKrise kann es bei diesen Terminen zu
Änderungen kommen. Die jeweils
aktuelle Veranstaltungsübersicht ist auf
der Website www.moyland.de abrufbar.
Beuys in Italien, bis 13. September
2020, Museum Schloss Moyland

Biberspuren im Silberwald
KEKERDOM/KLEVE – Die aktuellen
Lockerungen während der CoronaPandemie ermöglichen der NABUNaturschutzstation Niederrhein, einzelne ihrer Veranstaltungen durchzuführen, insbesondere solche an der frischen Luft. Derzeit gibt es im Juni und
Juli noch freie Plätze für Biber- und
Biberspuren-Exkursionen und für ein
Event zur Sonnenwende. Die
Teilnehmerzahl ist derzeit auf zehn
Personen begrenzt und die erforderlichen Auflagen – etwa bezüglich
Hygiene, Abstand, Mundschutz – sind
zu erfüllen. Unter anderem geht es wieder in die Millingerwaard: während der
Dämmerungszeit zu den Bibern im
Auenwald – und nachmittags wird im
Silberwald nach seinen Spuren
gesucht. Zudem findet unter dem Titel
„Sonne, Wildnis, Johanniskraut“ ein
etwas anderes Event zur Sonnenwende
statt. Die Termine im Einzelnen:
Biberspuren im Silberwald: 13. Juni
und 11. Juli, jeweils 13-16 Uhr;
Treffpunkt für die Biber-Exkursionen

Biberspuren im Silberwald am 13.
Juni und 11. Juli
ist jeweils am Wilderniscafé „De
Waard van Kekerdom“, Weverstraat 94,
Kekerdom.
Sonne, Wildnis, Johanniskraut: 20.
Juni, 19 Uhr Treffpunkt Parkplatz an
der Kirche in Kekerdom. Weitere
Informationen
und Anmeldung:
NABU-Naturschutzstation
Niederrhein, Tel: 02821-713988-0 oder
w w w . n a b u naturschutzstation.de/de/veranstaltungen

Wahlhelfer/innen
Kommunalwahl 2020 gesucht
KLEVE. Das Wahlamt der Stadt Kleve
sucht für die Kommunalwahl am
13.09.2020 sowie für eine mögliche
Stichwahl
am
27.09.2020
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Für
Ihre Tätigkeit am Wahltag erhalten Sie
ein Erfrischungsgeld in Höhe von 50
Euro. Für den Fall einer Stichwahl für
die Bürgermeister- und/oder die
Landratswahl erhöht sich das
Erfrischungsgeld für denjenigen, der
bereits am ersten Wahltermin teilgenommen hat, auf 75,- Euro, sodass die
Erfrischungsgeldzahlung für zwei
Wahlgänge insgesamt 125,- Euro

beträgt. Voraussetzung für die ehrenamtliche Tätigkeit als Wahlhelfer/-in
ist die Wahlberechtigung (Vollendung
des 16. Lebensjahres und die
Staatsangehörigkeit
eines
Mitgliedstaates der Europäischen
Union). Interessierte Bürgerinnen und
Bürger können sich ab sofort Online
beim Wahlamt der Stadt Kleve unter
https://kleve.de/de/inhalt/wahlhelfer/
oder telefonisch unter der Rufnummer
02821-84555 melden.
Weitere Informationen finden Sie im
Internet unter www.kleve.de.

Essen-Genuss oder
Kampf am Küchentisch
KRANENBURG. Oftmals sind die gemeinsamen Mahlzeiten Anlass zahlreicher
Konflikt rund um das Essen und die Esskultur. Dieser Abend dient dazu Wege zu
zeigen, um aus diesem Dilemma herauszufinden und die gemeinsamen Mahlzeiten
wieder als etwas Verbindendes und Schönes genießen zu können. Dieses ist ein
offenes Angebot und kann von allen interessierten Eltern besucht werden.
17. Juni, 20.00-21.30 Uhr; Familienzentrum Lebensquelle, Schulstr. 29,
Kranenburg, Tel: 02826-5923, lebensquelle@lebenshilfe-kleve.de

Equal Care
Manifest
KLEVE. Yvonne
Tertilte-Rübo,
Gleichstellungsbeauftragte der Stadt
Kleve berichtet: "Die aktuelle Situation
im Frühjahr 2020 hat zu einem erzwungenen Innehalten geführt, das bisherige
System ist außer Kraft gesetzt. Wenn
nun über Lockerungsmaßnahmen und
Förderprogramme nachgedacht wird,
um die Auswirkungen der Pandemie
auf die einzelnen gesellschaftlichen
Bereiche abzumildern, muss die
Systemrelevanz der Care-Arbeit die
Richtlinie sein. Es kann nicht darum
gehen, nach der Pandemie ein System
wieder herzustellen, das den aktuellen
Herausforderungen nur sehr bedingt
gewachsen ist und das un- sowie unterbezahlte Care-Arbeit nicht ausreichend
anerkennt.
Wir
rufen
deshalb
Entscheidungsträger*innen
in
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik
dazu auf, uns in diesem Anliegen zu
unterstützen und sich ihrerseits für eine
faire Verteilung von Sorgearbeit,
Einkommen und Vermögen und entsprechende Rahmenbedingungen einzusetzen. Wir fordern insbesondere von
der Bundesregierung, die bestehenden
Gesetze und Vereinbarungen endlich
umzusetzen und sich weltweit für die
ideelle und finanzielle Anerkennung
und eine faire Verteilung von
Sorgearbeit stark zu machen. Care- und
Klimakrise sowie die aktuellen
Erfahrungen
der
CoronavirusPandemie müssen Anlass sein, das heutige Wirtschaftsmodell gründlich zu
überdenken und nachhaltig zu verändern!" Als eine von bundesweit rund
200 Erstunterzeichnenden durfte ich als
Sprecherin der LAG kommunaler
Frauenbüros/Gleichstellungsstellen
NRW das Manifest, zur besseren
Anerkennung
von
Sorgearbeit,
unterstützen, welches am 19. Mai veröffentlicht wurde.
Bitte lesen Sie es und bestenfalls beteiligen Sie sich in Ihren Institutionen,
laden Sie die PDF Version herunter und
sammelt so viele Unterschriften wie
möglich, oder unterzeichnen Sie digital, um den beschriebenen Forderungen
Gewicht zu verleihen. Danke für Ihre
Unterstützung und bleiben Sie gesund.
https://equalcareday.de/manifest/

Konzerte der Stadt Kleve nach
der Sommerpause
KLEVE.
Das
Programm
der
Konzertsaison 2020/21 ist vorbereitet.
Das Konzert “250 Pieces for
Beethoven” am 21. Juni ist auch ein
Testkonzert. Sigrun Hintzen: “Wir hoffen dann das ab September unser
Konzertprogramm normal weiter
läuft”.
Glückliche Momente – Monet
Quintett & Fabian Müller, Klavier –
Dienstag 15. September
Für dieses klangfarbenfrohe Programm
hat das junge Monet Quintett um den
Fagottisten Theo Plath kurzerhand die
Flötistin gegen einen Pianisten ausgetauscht. Fabian Müller haben wir in
Kleve schon solistisch erlebt, nun reiht
er sich ein in die Windkraft dieses jungen, mit Preisen ausgezeichneten
Bläserensembles, das gerade seine
erste CD eingespielt hat
20 Uhr, Stadthalle – 19 Uhr ‘Das Dritte
Ohr’ – Konzerteinführung
Roll over Beethoven – Eckart Runge,
Violoncello & Jacques Ammon,
Klavier – Dienstag 6. Oktober
Im Beethoven-Jahr nähern sich Runge
& Ammon dieser Pop-Ikone der
Klassik aus einer ganz neuen
Perspektive. Dem Querkopf und
Revolutionär Beethoven stellen sie
Avantgarde-Ikonen des Rock, Pop und
Jazz entgegen. Neben Beethoven als
Gastgeber sind die Gratulanten Paul
McCartney, Jimi Hendrix, David
Bowie, Nikolai Kapustin, Chick Corea
und Frank Zappa zu hören.
20 Uhr, Stadthalle – 19 Uhr ‘Das Dritte
Ohr’ – Konzerteinführung
Niederschlagsmengen – Roger
Hanschel, Saxophon & Auryn
Quartett – Dienstag 3. November
Auf seiner Abschiedstour kommt das
Auryn-Quartett noch einmal nach
Kleve! Das Stimmengeflecht der
Streicher ist das Samtkissen für den

“Care- und Klimakrise sowie die aktuellen Erfahrungen der CoronavirusPandemie müssen Anlass sein, das heutige Wirtschaftsmodell gründlich zu
überdenken und nachhaltig zu verändern!"

Deutsche Redaktion
Am 15. September gastieren Pianist
Fabian Müller und das Monet Quintett
in der Klever Stadthalle
Tonreichtum von Roger Hanschels
Kompositions- und Spiel-Phantasie auf
dem Saxophon. In dieser Symbiose von
Bläsersolo und Streicherklang, von
Spätromantik und Jazz, entsteht
Kammermusik von enormer Dichte.
20 Uhr, Stadthalle – 19 Uhr ‘Das Dritte
Ohr’ – Konzerteinführung
Die Zimmer der Villa Vivaldi –
Ensemble Volcania & Elisabeth
Champollion, Blockflöte – Dienstag
1. Dezember
Vivaldi öffnet seine Türen für neue
Klänge! In seinem Haus treffen
Dramatik und Sinnlichkeit aufeinander,
die seine Werke, aber auch die Musik
von Mark Scheibe und Moritz Eggert
prägen. Das Zusammentreffen seiner
Concerti mit Kompositionen für historische Instrumente, die extra hierzu
geschrieben wurden, eröffnet in der
gastfreundlichen Villa
herrliche
Klangräume.
20 Uhr, Stadthalle – 19 Uhr ‘Das Dritte
Ohr’ – Konzerteinführung
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SPORT
Schaaknieuws Millingen SV
De eerste ronde van de online-competitie is gedaan. Bloedstollende partijen.
De invloed van het scherm en de muis
is onmiskenbaar. Je hebt in het begin de
neiging om veel te snel te reageren.
Dan is het nu tijd voor de resultaten van
de 6de ronde en de eindstand.

Komende week start de tweede ronde
van de online-competitie. Inmiddels
hebben zich 2 nieuwe deelnemers aangemeld. Er zijn helaas nog steeds leden
met koudwatervrees voor deze digitale
wijze van schaken.
Voorlopig kan nog niet life geschaakt
worden. De schaakbond prepareert zich
op de anderhalve meterregel en hoe dit
op te lossen. Wij wachten als schaakclub hun beleid af.

Run for KiKa
@Home
is terug!
Het maximale eruit halen en écht die
stap extra zetten voor KiKa. Dat
moet op zondag 28 juni gebeuren tijdens de tweede editie van Run for
KiKa @Home. Met deze officiële run
vanuit huis is de draad weer opgepakt waarbij deelnemers hét verschil
maken voor kinderen met kanker.
Waar de vorige editie draaide om
Nederland KiKa-oranje te kleuren, is
nu de oproep: doe mee en haal geld op
voor KiKa! Want, zo zegt Nikki Wester
namens de organisatie: "Iets kunnen
betekenen voor een ander blijft universeel en van alle tijden. Als je iets kàn
betekenen, doe dat dan!".

Zevenheuvelenlopers missen doel
en samenlopen tijdens coronacrisis
NIJMEGEN. Bijna de helft van de
Zevenheuvelenlopers vindt het tijdens
de coronacrisis lastiger om hardloopdoelen te stellen. De afgelastingen van
hardloopevenementen hebben ervoor
gezorgd dat een groot deel van de
Zevenheuvelenlopers minder is gaan
hardlopen. Dit laat onderzoek van
Hidde Bekhuis en Jochem Tolsma van
de Radboud Universiteit afdeling
sociologie zien. Bekhuis en Tolsma
keken naar de impact van de contactbeperkende coronamaatregelen op de
deelnemers
van
de
NN
Zevenheuvelenloop en hun hardloopgedrag. Hieruit blijkt dat vooral samenlopers en lopers die regelmatig aan
loopevenementen deelnemen moeilijkheden ervaren.
Lastiger doelen stellen
Een groot deel van de lopers geeft aan
het door de huidige situatie moeilijker
te vinden om doelen te stellen. Vooral
hardlopers die voor de coronamaatregelen samenliepen met anderen geven
aan dat ze het stellen van doelen nu lastiger vinden. Dit laat het belang van
hardloopwedstrijden als de NN
Zevenheuvelenloop
zien.
Hardloopwedstrijden bieden lopers een
doel om, al dan niet samen, naar toe te
trainen. Hierdoor worden lopers gestimuleerd om te beginnen met hardlopen
en te blijven hardlopen.
Samenlopers het meest getroffen
door contactbeperkende maatregelen
Het onderzoek laat nog andere duidelijke verschillen zien tussen lopers die
voor de coronacrisis met anderen trainden en lopers die alleen hun rondjes liepen. Samenlopers ervaren nu, vaker
dan solo-lopers, minder gelegenheid
om samen met anderen te trainen dan
voorheen. Zij zijn ook minder vaak van
mening dat de coronacrisis nieuwe
kansen biedt voor sporters. De ervaren
moeilijkheid om samen te sporten en
het lastiger kunnen stellen van doelen
laat zien dat samenlopers op sportgebied harder worden getroffen door de
coronamaatregelen dan solo-lopers.
Hardloopfrequentie neemt sterkst af
onder samenlopers en evenementenlopers
De overgrote meerderheid van de
Zevenheuvelenlopers geeft aan het
hardlopen te kunnen onderhouden,
maar er zijn wel schommelingen in de
hardloopfrequentie. De hardloopfrequentie loopt vooral terug onder
samenlopers.
21%
van
alle
Zevenheuvelenlopers is minder gaan
lopen in de maand april in vergelijking
met
in
februari.
Van
de
Zevenheuvelenlopers die samen met
anderen trainen is 27% minder gaan
lopen. Een sterkere daling van de hardloopfrequentie is ook te zien onder evenementenlopers;
oftewel
Zevenheuvelenlopers die zich na de
NN Zevenheuvelenloop van 2019
inschreven voor andere loopevenementen. 26% van de lopers die zich inschreven voor drie of meer evenementen is
minder gaan hardlopen tijdens de

coronacrisis.
Alexander Vandevelde, directeur
Stichting Zevenheuvelenloop: “Uit het
onderzoek komt duidelijk naar voren
dat de coronacrisis een directe impact
heeft op het hardloopgedrag van onze
deelnemers en dat deze impact niet
voor iedere loper hetzelfde is. Wij werken nu hard aan een protocol om de 37e
editie van de NN Zevenheuvelenloop
op zaterdag 14 en zondag 15 november
mogelijk te maken, zodat hardlopers
weer een stip op de horizon hebben om
voor te trainen. We zien het als onze
maatschappelijke functie om mensen
kennis te laten maken met de loopsport
en om lopers te motiveren om te blijven
hardlopen.”
Langlopend hardlooponderzoek
Bekhuis en Tolsma doen langlopend
onderzoek naar wat mensen motiveert
om te blijven hardlopen. Hiervoor
brengen zij al langere tijd motivaties
van deelnemers aan de NN
Zevenheuvelenloop in 2019 in kaart.
Het is bekend dat veel mensen starten
met hardlopen tijdens de coronacrisis,
maar welke impact de crisis op
bestaande hardlopers heeft, was nog
onduidelijk. De twee wetenschappers
onderzochten daarom de impact van de
contactbeperkende maatregelen op de
Zevenheuvelenlopers en hun hardloopgedrag.

Uit de startblokken geschoten
De inschrijving is nog maar net geopend en heeft nu al een super start. Een
paar honderd deelnemers én een paar
duizend euro staan genoteerd. "We zijn
ons heel bewust van de tijd waar we
allemaal in zitten. Het voelt en is
anders dan normaal. Toch gaan we
ervoor om een fantastisch resultaat neer
te zetten voor KiKa." zegt Wester.
Live te volgen
Op zondag 28 juni klinkt om 11.00 uur
het officiële startschot van Run for
KiKa @Home. Deelnemers hebben dan
een warming-up gehad, de cheque-uitreiking gezien én bemoedigende woorden gekregen van acteur Ferdi Stofmeel
en een vertegenwoordiger van KiKa.
Allemaal via een livestream speciaal
voor deelnemers. Hierna kan het rennen beginnen, uiteraard volgens de
regels van het RIVM.
Run for KiKa @Home
Run for KiKa @Home is het hardloopevent waarbij deelnemers bepalen waar
en hoever ze rennen. De eerste editie
van Run for KiKa @Home kende op 3
mei een groot succes met ruim tweeduizend deelnemers die vanuit huis
totaal 18.000 km renden. Net als tijdens
die editie mogen deelnemers op 28 juni
zelf bepalen hoe lang en waar ze rennen. Deelname aan het evenement is
wederom gratis.
Meer informatie en aanmelden is via
www.runforkika.nl/at-home

De klusspecialist
Eric Creemers

Onze biljartvereniging zoekt enkele
nieuwe leden die competitie willen
spelen. Wij spelen competitie bij de
KNBB en onze speelavond voor de
thuiswedstrijden is op woensdagavond.
De uitwedstrijden kunnen op andere
avonden gepland zijn.

Wij spelen onze wedstrijden in de
Goei.j Ka.mer Sint Anhoniusweg 8C in
Breedeweg.
Voor informatie kunt u bellen met Ton
Vos 0638700893. Let op reageer snel
want inschrijven kan maar tot 15 juni
2020.

Mountainbike-prof Jeroen van Eck
zet zich in voor de breedtesport
Wedstrijden rijden zit er even niet in
voor professioneel mountainbiker
Jeroen van Eck, maar stilzitten doet
de eliminator-specialist uit het
Gelderse Leuth niet. Zijn instructievideo’s zijn een hit op YouTube en
helpen veel liefhebbers hun techniek
te ontwikkelen.

niet goed remmen of sturen gaat ook de
kwaliteit van de paden achteruit.
Omdat ik zelf door de coronacrisis ook
veel meer ruimte in mijn agenda heb,
ben ik begonnen met het maken van
korte instructievideo’s. Zo hoop ik
beginners op weg te helpen en de meer
ervaren bikers beter te maken.”

Wielerzaken in Nederland merken het
op alle fronten. Omdat mensen door het
coronavirus veel thuis zitten en buiten
fietsen wél mag, zijn wielrennen en
mountainbiken populairder dan ooit.
De onlangs geopende nieuwe, spectaculaire mountainbike-routes in het Rijk
van Nijmegen worden veelvuldig
gebruikt, zo constateerde Van Eck tijdens zijn trainingen.

Deze #BikeTutorials werden in enkele
weken meer dan 13.000 keer bekeken.
Inmiddels heeft het YouTube-kanaal
van Van Eck 590 abonnees. De mountainbiker hoopt nog verder te groeien.
,,Ik krijg veel leuke reacties, hoor dat
mensen er echt iets aan hebben. Ik krijg
ook veel verzoekjes om bepaalde thema’s te behandelen. Het zou gaaf zijn
als ik ook ver buiten mijn eigen regio
de mensen kan bereiken. Ik wil erg
graag mijn kennis delen.”

,,Het is erg mooi om te zien dat onze
sport op deze manier in de breedte
groeit en dat mensen er enthousiast
over zijn”, vertelt de Europees kampioen van 2015. ,,Je ziet nu alleen veel
verschil in niveau, en veel meer beginners dan normaal. Zij missen de skills
en ervaring en dat zorgt voor onveilige
situaties en soms valpartijen. Door het

In de afgelopen weken maakte Van Eck
onder andere video’s over bochten,
drop-offs en afdalen. Binnenkort volgen #BikeTutorials over rijden door los
zand, bunny hops en behendigheid op
de fiets.
www.youtube.com/vaneckracing

Nieuws vanuit BVC’12
Kom voetballen!
BEEK. De jeugdcommissie
van BVC’12 is druk bezig
met de voorbereidingen
voor het aankomend voetbalseizoen. Er zijn 3 meisjeselftallen en een dameselftal actief en zij zijn op
zoek naar nieuwe speelsters. Het dameselftal komt
voort uit het oudste meisjeselftal (MO19) en is in
februari gestart. Zij zoeken
enthousiaste voetballiefhebbers die graag willen
voetballen in teamverband!
Iedereen is nu volop weer in training
dus kom een keer kijken, maar beter

nog meld je aan!
Vriend(innet)jesdag
Op woensdagmiddag 24 juni
a.s. is er bij BVC’12 een
vriendjes en vriendinnetjes
dag; 14.30 – 16.00 uur voor
de leeftijdscategorie 4 t/m 9
jaar en vanaf 16.15 – 17.30
uur de leeftijden 10 t/m 12
jaar.
Een middag om samen te
trainen; verschillende leuke
actieve activiteiten te doen
met elkaar en de leden kunnen hun vriendjes/vriendinnetjes kennis laten maken met
BVC’12. Kom gezellig mee!

Toprenners fietsen vanuit huis
voor kankeronderzoek

Telefoon: 024 - 6844281

Wij zijn tennis: Balletje slaan?
BEEK. Professionele tennissers als
Robin Haase – die door de coronacrisis
geen toernooien spelen - zijn in samenwerking met de nationale tennisbond
KNLTB een actie gestart om de tennissport te promoten. In de eerste week
van juni start de bond een campagne in
de nationale media onder het motto:
‘Wij zijn tennis. Balletje slaan?’ De
Beekse tennisvereniging De Oorsprong
doet mee aan deze campagne.
Belangstellenden kunnen zich melden
als ze een balletje willen slaan. Niet
automatisch met een beroemdheid als
Robin Haase of Kiki Bertens. Wie zich
aanmeldt wordt doorgeleid naar de
dichtstbijzijnde tennisvereniging die
hen uitnodigt om een balletje te komen
slaan met een lid van de vereniging.
Beginner of herintreder, individu of
echtpaar, jong of oud, het maakt niet
uit. De vrijwilligers van De Oorsprong
passen zich aan het niveau van de
belangstellende aan. Na afloop van een
uurtje tennis wordt informatie uitgewisseld over de mogelijkheden om lid
te worden voor de rest van het kalenderjaar. Voorlopig gelden daarbij
natuurlijk
nog
de
speciale
Coronaregels.

Biljartvereniging De Breedeweg
Groesbeek zoekt nieuwe leden

Tennisvereniging De Oorsprong doet
mee met de landelijke campagne.
Dat betekent dat inwoners van Beek
zich kunnen melden via de KNLTBcampagne (www.wijzijntennis.nl/),
maar zij kunnen dat ook rechtstreeks
doen via de website van de Beekse vereniging:
https://www.tvdeoorsprong.nl/.
Alle inwoners van Beek zijn hierbij uitgenodigd om een balletje te komen
slaan met een lid van de vereniging.
Wie weet ga je het heel leuk vinden. En
tennis is een veilige sport!

Over precies een jaar staat de tweede
editie van Zeven voor Leven gepland.
Ambassadeurs Team Sunweb, Bram
Tankink en Jeroen van Eck stapten
daarom thuis op de fietstrainer om het
virtuele parcours met echte beelden en
hoogtemeters te fietsen. Op die manier
willen zij aandacht vragen voor de
fietsuitdaging waarbij deelnemers geld
ophalen geld voor het eerder zien van
kanker.
Deelnemers aan Zeven voor Leven
zouden in eerste instantie op 17 mei dit
jaar op de fiets stappen om geld in te
zamelen voor onderzoek naar kanker.
Het coronavirus gooide, net als voor
alle andere evenementen in het voorjaar, echter roet in het eten. De organisatie kon dan ook niet anders dan het
evenement uit te stellen naar 30 mei
2021.
Door de maatregelen omtrent het coronavirus is het niet voor iedereen mogelijk om naar Berg en Dal te komen en
daar te trainen voor de tweede editie.
Vanaf vandaag maakt Stichting Zeven
voor Leven het daarom mogelijk om
het parcours thuis op de hometrainer te
fietsen. “Nu niet iedereen naar Berg en
Dal kan komen om hier het parcours te
fietsen, wilden wij graag het parcours
naar de mensen toe brengen. Op die
manier kan iedereen toch een beetje
genieten van de prachtige omgeving en

zich verbonden voelen met het evenement”, ligt Johan Tiesnitsch, voorzitter
van de stichting toe. “Wij zijn blij dat
we samen platform FulGaz en onze
ambassadeurs vandaag een mooie kickoff hebben gehad.”
Ook de renners zijn erg enthousiast.
Naast de mooie beelden is en blijft het
gewoon een erg pittig parcours. Terwijl
Jeroen van Eck op het stijlste stuk van
het parcours (14%) zit, zegt hij dan ook
gekscherend in de camera: “Wat naar
beneden gaat, gaat ook weer omhoog.
Bram Tankink blikt na afloop van zijn
rondje alvast vooruit op de tweede editie: “Ik ga er nu wel vanuit dat je mee
doet aan de tweede editie. fiets nu thuis
het rondje. Zo weet je precies wat er
komt. Het venijn zit hem echt in de
staart dat heb ik nu ook wel gemerkt.”
De route van Zeven voor Leven staat in
de FulGaz app en kan door alle fietsliefhebbers die beschikking hebben
over een fietstrainer, gefietst worden.
Daarbij krijgen ze echte beelden te zien
en voelen ze zelfs de hoogtemeters van
de pittige klimmetjes zoals de Oude
Holleweg. Uiteraard kan men ook mee
doen aan de echte editie van volgend
jaar mei of een donatie doen voor
onderzoek naar het eerder zien van
kanker. Meer informatie over het evenement of de virtuele route vind je op
www.zevenvoorleven.nl
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De Kleine
Wetering
MILLINGEN AAN DE RIJN
10 SFEERVOLLE WONINGEN
OP RUIME PERCELEN
Mooie, grote en comfortabele woningen
op ruime percelen. De woningen hebben allure
die prachtig aansluit bij de omgeving.
Toekomstbestendig met een warmtepomp
en vloerverwarming op iedere verdieping.
De vele opties en uitbreidingsmogelijkheden
bieden je de mogelijkheid om
het helemaal jouw thuis te maken.

vanaf € 245.000,- v.o.n.

Bijna in
verkoop
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Vermeulen Makelaars
Heerbaan 119a
6566 EG Millingen aan de Rijn

Nieuwsﬂits Mantelzorg Berg en Dal
OVER ONS

ACTIVITEITEN LANGZAAM HERVAT

T 0481 - 431 859
info@vermeulenvastgoed.nl
www.vermeulenvastgoed.nl

Lees meer over Corona en bescher- PORTRET VAN EEN MANTELZORGER
mende middelen voor mantelzorgers
in de nieuwsbrief op onze website. Deze keer was het Jessy die ons haar verhaal wilde doen.

Vertel eens wat over jezelf:
Mijn naam is Jessy, ik ben 21
We konden afgelopen jd geen groepsacviteiten aanbieden.
jaar en woonachg in Beek. Ik
We zijn een aceve groep Momenteel zijn we aan het kijken op welke manier we weer
woon hier samen met mijn
kunnen
starten.
Daarbij
hebben
wij
natuurlijk
veel
aandacht
vrijwilligers en professiomoeder en broer.
voor een veilige manier van ontmoeten. Kleinere groepen,
nals met kennis en ervaring
Ik heb de opleiding MZ 4 afgeinformae in grotere zaal met voldoende ruimte tussen de
op het gebied van mantel- tafels en Corona Hygiënische maatregelen, online bijeenkomrond en ga nu werken als bezorg. De naam Mantelzorg sten en informaeve ﬁlmpjes, (stads) wandeling, allemaal
geleider.
Voor
wie
zorg je en wil je vertellen
Berg en Dal vat kort samen opes. Na de zomer meer hierover! Blijf onze website in de
waarom?
gaten
houden.
Ook
jouw
idee
is
welkom.
voor wie we er zijn: voor
Ik zorg voor mijn broer. Hij is
iedereen die langdurig
MINDFULNESS VOOR MANTELZORGERS
ernsg meervoudig beperkt en
voor een ander zorgt, in de
24 uur van zorg aankelijk. Ik
Het zal menig inwoner afgelopen jd hoofdbrekens hebben
gemeente Berg en Dal.
doe dit samen met mijn moegekost hoe om te gaan met de maatregelen die er nodig wader.
ren om de Corona crisis het hoofd te bieden. Op sommige
Sinds wanneer ben je mantelzorger?
momenten en in enkele gevallen misschien wel stressvol.
Ik ben al mantelzorger sinds mijn 12de.
WEEK VAN DE JONGE MANTELORGERS
Mantelzorg Berg en Dal hee de mogelijkheid om jullie kenWat zijn de mooie kanten van mantelzorger zijn?
Om mijn broer blij te maken met de dingen die wij
1 t/m 7 juni was het de week van de jonge mantelzorger. Dit nis te laten maken met mindfulness.
voor hem doen en Ik heb geleerd om te genieten van
jaar zijn de jaarlijkse acviteiten verschoven naar het najaar,
Wat is mindfulness, en wat kun je er mee? Met mindfulness
het leven want het kan zo maar voorbij zijn.
wanneer we weer met groepen bij elkaar kunnen komen.
leer je met je aandacht meer aanwezig te zijn in het hier en
Kun je iets noemen waar je tegenaan loopt of wat je frusMaar dat wil niet zeggen dat we onze jongeren niet waarde- nu. Daardoor wordt je je meer bewust van je ervaring en
treert als jonge mantelzorger?
ontwikkel je een milde houding naar wat je ervaart in plaats
ren. De jonge mantelzorgers waar wij contact mee hebben
Dat er zoveel bezuinigingen zijn binnen de zorg of dat
van dat je er de strijd mee aangaat. Vaak geldt voor mantelzijn door ons verrast met een weekcadeautje. Een presentje
bepaalde voorzieningen zo duur zijn dat ik die niet
zorgers dat de situae niet makkelijk te veranderen is. Juist
voor iedere dag in de afgelopen week!
kan betalen.
dan is het van groot belang om te leren hoe je in moeilijke en Hoe ben je in contact gekomen met mantelzorg B&D?
In het portret een interview met een van die kanjers!
stressvolle omstandigheden goed voor jezelf kunnen blijven
Door de geweldige Sanne
zorgen en regie kunt houden in je leven. Mindfulness training Levert dit contact jou iets op?
Ben je , of ken je ook een jonge mantelzorger? En wil je wel
is daarbij behulpzaam gebleken.‘ aldus Wendy KersemaeEigenlijk heel veel. Ik heb een goeie klik met Sanne en
eens weten wat mantelzorg Berg en Dal voor je kan betekekers, mindfulness en compassie trainer van Kersenpit – mindzie haar dan ook echt als mijn maatje, als ik een vraag
nen? Wij zijn bereikbaar.
fulness | Training | Onderzoek.
heb of ik zit ergens mee kan ik aljd bij haar terecht 
Sanne Verburg, onze jongerenwerker, is komende jd met
Wat
is
jouw
wens voor alle mantelzorgers in B&D?
Ben je benieuwd naar wat mindfulness is en of het iets voor
verlof. Lisanne Pot zal de komende maanden het gezicht
Dat
mantelzorgers
jong en oud zich meer kunnen en
jou is, dan kun je deelnemen aan een kennismakingsworkzijn voor de jonge mantelzorgers. Zij is al bekend met de jon- shop. De kosten voor de kennismakingsbijeenkomst bedradurven uit te spreken over allerlei dingen want dat
geren en je kunt haar ook vinden in het jongerencentrum in
verdienen ze !!!!!!
gen 15,- per persoon. Als je interesse hebt in een workshop
Millingen. App, bel, mail gerust als je met haar contact wil of ‘Mindfulness voor mantelzorgers’, stuur dan een mail naar
een vraag hebt over jouw mantelzorgtaak.
info@mantelzorgbergendal.nl Bij voldoende interesse wordt
Zij is bereikbaar op: 0657921871

En toen zat Nederland op slot!
maar de mantelzorg ging door…...
Een heel groot applaus voor de
mantelzorgers!

in overleg met belangstellenden een
datum geprikt.
DOEN!

www.mantelzorgbergendal.nl
Telefoon: (085) 040 60 66
info@mantelzorgbergendal.nl

