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Paul Blokhuis op bezoek
in het Vrijheidsmuseum
Staatssecretaris Paul Blokhuis van het
Ministerie van VWS bracht maandag
22 juni in het kader van de aangekondigde noodsteun een bezoek aan het
Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Er
was een speciaal moment voor de pers
in de filmzaal van het museum, waarbij
hij deze noodsteun toelichtte.
Het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) en het
Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid
en Veteranenzorg (vfonds) steunen met
een gezamenlijk bedrag van € 2 miljoen euro extra de herinneringscentra
en de oorlogsmusea die aangesloten
zijn bij de Stichting Musea en
Herinneringscentra ’40-’45 (SMH).
Het gaat om een tegemoetkoming in de
kosten als gevolg van de gedwongen

publiekssluiting van 16 maart 2020 tot
1 juni 2020. Die steun is hard nodig,
want de gevolgen van de coronacrisis
bedreigen het waardevolle werk van
deze oorlogsmusea en herinneringscentra.
Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS):
“De oorlogsmusea en herinneringscentra van SMH hebben een vitale functie
in onze samenleving. Zij zorgen ervoor
dat verhalen en herinneringen over de
verschrikkingen van de oorlog levend
blijven, zodat ook toekomstige generaties er van doordrongen blijven dat
zoiets nooit meer mag gebeuren. Het
vfonds en ik zetten ons samen in om dit
essentiële werk in stand te houden en
de effecten van de coronacrisis daarop
zoveel mogelijk te beperken.”

oplage: 25.000

Klever Strasse tussen Millingen
en Kleef afgesloten
Sinds maandag 15 juni is de Klever
Straße in Duitsland gesloten vanaf
Stegstraße in Düffelward naar de Nieler
Straße (K2) in Keeken. Daar wordt dan
enkele maanden aan de weg gewerkt.
De afsluiting staat gepland tot 2 oktober 2020. Er wordt een omleiding aangegeven. Men kan dan dus niet meer
rechtstreeks doorrijden van Millingen
naar Kleef.

Het begint nu echt vervelend te worden.
Onbekenden hebben nu ook het kruisbeeld langs de St. Hubertusweg in Ooij
beklad. Op twee plaatsen was de afkorting FK gespoten en het gezicht was
met verf besmeurd. Foto: Henk Baron

De
jongen
reed
op
de
Cranenburgsestraat
(tussen
de
Boersteeg en de duitse grens) op zijn

scooter. Waarschijnlijk is hij de macht
over het stuur kwijtgeraakt, waardoor
hij tegen een paal botste en in de naastgelegen
sloot
terechtkwam.
Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse,
maar pogingen om de jongen te reanimeren mochten helaas niet baten.
De Cranenburgsestraat is enige tijd

Kookhus Leuth stopt
na 5 jaar

De motivatie van de kunstenares die de beelden ontworpen
heeft die in de wandelroute zijn opgenomen:
”Deze sculpturen staan voor alle vervolgden, verdrevenen,
geëvacueerde en onbeschermde mensen. Dit zowel uit het
verleden, het heden als uit de toekomst. Om het even welke
van nationaliteit, religie of huidskleur. Ze zijn toonaangevend voor een lijdende burgerbevolking die hulpeloos en willekeurig aan het geweld overgeleverd is. Allen moesten en
moeten verlaten wat hun dierbaar en vertrouwd was, dit
meestal zonder bezittingen. Deze sculpturen (en daarbij de
panelen) moeten in hun anonimiteit, gelijkwaardigheid in
kleur en vorm duidelijk maken dat het ieder van ons kan treffen en altijd weer zal gebeuren. Ze moeten betrokkenheid
oproepen die tot nadenken stemt”.
Buiten het gegeven dat vernielingen alleen maar leiden tot
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te vinden die hen zouden kunnen
ondersteunen of het werk konden overnemen; helaas is dat niet gelukt.
Natuurlijk was er nu en dan wel hulp
van anderen, maar het is niet mogelijk
gebleken mensen te vinden op wie
structureel een beroep kan worden
gedaan om te koken. Daardoor kan er
niet meer worden gegarandeerd dat er
wekelijks een verantwoorde maaltijd
wordt geserveerd.
Helaas moest er
daarom worden
besloten om te
stoppen en dat
was geen gemakkelijk
besluit,
omdat hiermee
veel mensen worden teleurgesteld.
Ergens in dit najaar, als de coronamaatregelen het weer toelaten, zal er
nog een bijeenkomst worden georganiseerd in het Kulturhus om met elkaar
afscheid te kunnen nemen van elkaar
en van ‘t Kookhus.

afgesloten geweest. Het verkeer werd
omgeleid.
Later die avond wordt Luuk door zijn
vrienden herdacht.
Ook zondag zijn veel inwoners bij de
onheilsplaats wezen kijken. Er werden
veel bloemen gelegd.
Veel sterkte voor familie en vrienden.

Vernielingen langs de herdenkingsroute
De ondergrond van twee panelen van de dit voorjaar gerealiseerde herinneringsroute Thornsche Molen – Zyfflich in de
Ooijpolder, strijdtoneel in 1944 tijdens de Tweede
Wereldoorlog, zijn in de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13
juni beklad met de leuzen ‘VOC was enkel bloed’ en ‘VOC
was sexueel misbruik voor geld’. Graffiti met onder andere
een Jodenster en twee beschadigde panelen moeten ons
blijkbaar duidelijk maken dat de VOC (Verenigde OostIndische Compagnie) en de Joden onderdrukkers en racisten
waren.

DEZE
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Groesbeek geschokt door overlijden 18jarige Luuk
GROESBEEK. Afgelopen zaterdagavond is de 18-jarige Luuk uit
Groesbeek - de Horst door een noodlottig ongeval om het leven gekomen.
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Kruisbeeld in
Ooij beklad
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Kookhus Leuth stopt na 5 jaar
LEUTH. Vorige week kregen alle vaste
bezoekers van ’t Kookhus in Leuth een
brief in de bus met de mededeling dat ’t
Kookhus stopt met zijn activiteiten:
“We vinden het ontzettend spijtig dit
besluit te moeten nemen en snappen
ook heel goed dat dit geen leuk bericht
is voor u als vaste bezoeker.”
Sinds januari 2015, dus ruim 5 jaar,
werd er met ontzettend veel plezier
elke week in het
Kulturhus
een
maaltijd bereid en
telkens waren de
koks erg trots hoe
daarmee de gasten
konden
worden
verrast. Bijna deze
hele periode hebben met name Neeltje
en Eef als vrijwilliger hard gewerkt om
dit steeds weer voor elkaar te krijgen,
maar nu hebben zij te kennen gegeven
dat het te veel energie kost om dit nog
langer te doen.
Gedurende de hele periode is er ook
regelmatig geprobeerd andere mensen

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

weerstand en meer racisme, is het nogal ironisch om een project dat is gerealiseerd als herinnering aan- en waarschuwing
tegen racisme en onderdrukking te gaan vernielen omdat je
tegen racisme en onderdrukking bent.

Duits nieuws op 22
Sport op 23
De volgende Rozet verschijnt
op dinsdag 7 juli
Kopij en advertenties uiterlijk
inleveren vrijdag 3 juli.
Vervolg colofon: zie pagina 3

OVER CRACKS EN
OVER KLUNZEN
Een leerrijke kroniek over
Groesbeek’s Butenbossche
binnenlanden
zie pagina 9

Chef-kok
Maarten de
Jong overleden
De chef-kok van het restaurant Puur M
in Berg en Dal is op 12 juni overleden
aan een maagbloeding. De Nijmeegse
De Jong was een gerenommeerd kok.
Dat blijkt uit de meerdere prijzen die
hij heeft gewonnen, waaronder een Bib
Gourmant en vermeldingen in de Gault
Millau en de Lekker Top-500. Samen
met zijn partner Tessie leidde hij 12
jaar lang het restaurant Puur M. Hij is
40 jaar geworden. De uitvaart was op
donderdag 18 juni.
Wegens het overlijden van Maarten zijn
er tot nader order geen activiteiten in
het restaurant.

De nacht van maandag 15 op dinsdag 16 juni heeft de vandaal opnieuw toegeslagen langs de herdenkingsroute in
Persingen. Iemand had op een informaiebord de teskt ‘fuck
nazi’ geschreven.
Henny Driessen, oud-voorzitter van de Stichting de
Thornsche Molen, ontdekte dit de morgen van 18 juni en
wist zelf niet of hij nu boos of verdrietig moest zijn. Of
moest hij medelijden hebben met de persoon die dit doet?
'Dat er iets goed mis is in het hoofd van die persoon is duidelijk', aldus Henny. 'Dat het geen kwajongensstreek is van
de opgroeiende jeugd is me ook duidelijk. Het is dan ook niet
te verwachten dat de persoon die dit allemaal op zijn geweten heeft nog ooit volwassen zal worden. We zullen er weer
veel gemeenschapsgeld en vrijwilligersuren tegenaan gooien
om het weer in goede staat te krijgen', zo vervolgde Henny
Diessen.
Mocht iemand toch iets gezien hebben, neem dan contact op
met de politie, 0900-8844.

Foto van de website van Puur M

Foto’s: Henny Driessen

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid
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Kleding Stomerij
depot
reparatie

Turkse vleesspecialiteiten van de houtskoolgrill
vis- en vegetarische gerechten, ovenschotels, pizza en pasta…
catering en afhalen: wij vervullen al uw wensen!
lekker én veilig: ontvangst en bediening ‘corona-proof’
ruim terras voor heerlijk buiten genieten
Iets te vieren? Terrasfeest? Vanaf 20 personen, v.a. €9,95 pp
Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag 16.00 - 23.00 uur
Zondag 12.00 - 23.00 uur

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

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

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

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

www.saraygarten.de

Rob van Alst

Rijwielhandel
Bruinewoud

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

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

Rijksstraatweg 171, Beek - Groenewoudseweg 60, Nijmegen

Brompton-dealer

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

van Nijmegen en omstreken

tandprothetiek

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

GROENEWOUD

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

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

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

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

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

Electro installaties
Camera beveiliging
M
E
I

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

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen

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

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 .

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

Installatietechniek

Tel: 06 - 5120 2977

Duurzame oplossingen

U heeft (ver)bouwplannen?

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

www.klussief.nl

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

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

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

Gespecialiseerd in stucwerk en tegelwerk!

RAMEN - DEUREN - SERRES

Kennismaken?
www.blomtotaalbouw.nl

Telefoon: (024) - 388 3273

024-6633100
www.frankbv.nl

www.vblkozijnen.nl
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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
-4.7. slaatjesactie KNA
OOIJ
- 4+5.7. zomerexpo in Chambre d’ Amis
PERSINGEN
exposities in het kerkje, 11.00-17.00 uur
-27+28.6. expo Jan Gerris

Afval gedumpt
in Beek
In Beek wordt bij de glasbak en kledingcontainer op de hoek Plataanstraat
/ Koningsholster steeds vaker grof vuil
en dergelijke neergezet. Alles wat men
schijnbaar niet meer nodig heeft, oud of
kapot is, zet men daar neer, potten, pannen, oude tuinstoelkussens, kinderbuggy enz. Dit is vrij asociaal omdat andere mensen het moeten opruimen. Breng
uw oude huisraad naar de daarvoor
bestemde milieustraat en houd het net
netjes voor dorp en buurtbewoners.

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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COLOFON
Redactie/directie:
Nicolette Balledux
kantoor: Rijksstraatweg 92A,
6573 DB Beek-Ubbergen
Geopend: ma-vrij 12-17 uur.
Avond en weekeinde op afspraak.
T: 024-6843533 F: 024-6842645
E: de.rozet@inter.nl.net
E: info@derozet.nl
W: www.derozet.nl
De Rozet is een onafhankelijke krant
en wordt niet gesubsidieerd.
www.facebook.com/derozet
Advertentieverkoop
Beek, Ooij, Erlecom en buitengebied
Kantoor in Beek, zie hierboven
Millingen, Leuth en Kekerdom
Jan Leijn, J. Arntzstr. 3,
6579 AL Kekerdom
M: 06 51 34 63 60
E: j.leyn@upcmail.nl
Nijmegen, Beek, Groesbeek, Berg en
Dal, buitengebied
Richard Moleman, tel. 06-23502075
email: nieuwsbrief.rozet@gmail.com
Duitsland:
Zie colofon duitse pagina
Fotografie: Henk Baron
T: 024-6631326 / 06-24701354.
www.henkbaron.nl
Bezorging (ook voor klachten):
Bezorgdienst Elyseese Hof,
Rijksstraatweg 92a, Beek
T: 06-23502075
E: bezorgdienstderozet@gmail.com
De Rozet is verder gratis verkrijgbaar op de volgende adressen:
Rabobanken
Beek: Primera De Postkoets, Plus
Millingen aan de Rijn:
Hotel Millings Centrum, Tankstation
Millingen TEM, Grand-café De
Mooye Waard, Koffie & Eethuis
De Gelderse Poort, Grand-Café
De Taverne, Primera in de AH
Ooij: Spar, Sprong
Leuth: Kulturhus/school / Spar
Berg & Dal: -in onderzoek
Grens Wyler: v. Raay Diervoeders
Nijmegen-oost: Shell Tooropstraat,
Ark van Oost, Daalsehof, Coop, garage Kuijpers
GROESBEEK: Rabobank, De Zuidmolen, Jumbo, Primera, VVV,
Oosterpoort, Gemeentehuis, Aldi, Jan
Linders, Buurtmarkt Breedeweg;
of kijk op: www.derozet.nl
Inleveradressen kopij:
LEUTH- Burgers, Bredestraat 2,
T: 024-6632345
BERG & DAL- Theo van Steen, Oude
Kleefsebaan 57
T: 024-6843330
MILLINGEN A/D RIJN
Atelier Mimi, Heerbaaan 174 a
T: 0481- 432069

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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Er ligt zelfs een tapijt op straat

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

Omroep Gelderland komt met
speciale editie 4Daagse Journaal
De Nijmeegse Vierdaagse gaat niet
door, maar Omroep Gelderland wil
dit jaar toch het Vierdaagse gevoel
delen. Daarom is er van maandag 20
juli t/m vrijdag 24 juli een speciale
editie van het 4Daagse Journaal te
zien met presentator Harm Edens.
Het loopt allemaal even anders,
maar Omroep Gelderland laat de
Vierdaagse niet in de steek!
Tijdens het 4Daagse Journaal gaan we
op zoek naar het antwoord op de vraag:
‘Wat wordt jouw (alternatieve)
Vierdaagse?’ Heb je voor jezelf een
route uitgestippeld, heb je een leuke
actie verzonnen of pak je het helemaal
anders aan? Laat het ons weten! Deel
jouw verhaal en wie weet komt jouw
actie op radio, televisie of onze sociale
kanalen.
Flessenpost
Daarnaast krijgen ook wandelaars uit
het buitenland de kans om van zich te
laten horen. In de rubriek ‘Flessenpost’
worden persoonlijke videoboodschappen gedeeld, speciaal gericht aan
Nederlandse vrienden, families en gastgezinnen. Dus breng je (wandel)vrienden uit het buitenland op de
hoogte van deze unieke actie en geef
hen de kans om een videoboodschap in
te sturen.
4Daagse Journaal Marathon
De echte liefhebbers kunnen hun hart

ophalen tijdens onze 4Daagse Journaal
Marathon. Tussen 12.00 en 17.00 uur
zijn alle 4Daagse Journaals te zien die
gemaakt zijn in de periode van 1997 tot
nu. Ook via het Gelders Nieuws op TV
Gelderland houden we je dagelijks op
de hoogte van wat er wel of niet
gebeurt in en om Nijmegen.
Samen delen we het Vierdaagse
gevoel
De leukste, mooiste en ontroerendste
verhalen en reacties over deze speciale
editie van het 4Daagse Journaal worden gedeeld op onze sociale kanalen:
Facebook en Instagram. Daarnaast
worden alle reacties, foto’s, filmpjes en
verhalen verzameld in ons dagelijkse
Vierdaagse liveblog.
Tot slot gaan onze radioverslaggevers
dagelijks op zoek naar thuisblijvers en
mensen die hun eigen Vierdaagse
lopen. Ook spreken ze met de mensen
die anders bezig zouden zijn met de
104e
Internationale
Vierdaagse
afstandsmarsen Nijmegen. Benieuwd
naar al deze verhalen? Stem dan af op
Radio Gelderland!
Het 4Daagse Journaal is van 20 juli t/m
24 juli iedere dag te zien om 17.20 uur
op TV Gelderland (daarna ieder uur
herhaald).
Aflevering
gemist?
Terugkijken kan online via Uitzending
Gemist. Kijk op www.gld.nl/4daagse
voor meer informatie over onze acties
en programmering.
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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

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

Beek:

3,50

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

4,00

Millingen a/d Rijn:

4,50

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

6,00

‘moj’s luustere’
Afgelopen donderdag overleed thuis in haar vertrouwde
omgeving, na een kortstondig ziekbed, omringd door allen die
haar lief waren, onze (schoon) moeder, oma en oma oma

Alie Schmitjes-Hunting

Nieuw bij het Wylermeer

Te koop: electrische opsta-stoel. Telefoon: 0481431371 of 06-57326484.
Bieden mag

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

3,00

voor al uw familieberichten

Te huur: opslagruimte van
± 5 bij 22 m. Inlichtingen:
06-22445444.
Huurprijs
€200,- per maand

Uurwerkreparatie
Gediplomeerd

inleveradressen

De Rozet

Tiemor
heeft
Disney
Doeken. Vanaf 30 euro. Tel
0622715349

Caravan te koop met voortent, luifel en WC, inventaris
en veel extraʼs. Kom kijken:
zien doet kopen! Cavalarair.
Schoenmakers, tel. 0481432612

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

Aleida Wilhelmina
echtgenote van Henk Schmitjes †

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

Zij overleed in de leeftijd van 79 jaar.

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

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

Wilko
Fred & Thea
Femke & Vincent
Siènna
Ivy
Jelle & Michelle
Job & Vera

Onze frietwagen staat met mooi
weer bij het Wylerbergmeer,
voor de verkoop van verse friet,
snacks, frisdrank en ijs.
Er zijn tevens arrangementen
beschikbaar, voor kinderfeestjes etc,
vraag naar de mogelijkheden!
Telefoon: +31 (0)6 839 78 992
Email: info@frietensnacksonwheels.nl
Website: frietensnacksonwheels.nl

Correspondentieadres:
Gildestraat 15
6915 TN Lobith
Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers van de
ZZG zorggroep en naar de huisartsengroep Milbergen voor hun
toegewijde zorg tijdens de laatste periode van haar leven.
Wegens de omstandigheden vindt het afscheid van Alie
in besloten kring plaats.

ONDERHOUD

VERBOUW AANBOUW

Exclusief uw flyer
of folder mee in de
volgende Rozet?
Nu ook in Groesbeek

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

Schöne Wohnung
im 1. OG in Kleve-Rindern (nahe
Hochschule) ab sofort zu vermieten.

Mail dan naar:
bezorgdienstderozet@gmail.com

Schouderkarbonade
Verse kipfilet 500 gram
500 gram

of bel 06-23502075

€ 4.25

€ 4.95

Marga Huinink
Strijkcentrale

Verse lasagne

100 gram

Millingen en
omstreken

Parma tipo/serranoham

100 gram

Spinata Romana
/ Pancetta

100 gram

€ 0.99
€ 1.99

B.Hermsenstraat 146
Millingen a.d. Rijn

aat-kleve@t-online.de
oder +49 (0)2821 / 79350

Büroflächen in Kleve

0481- 432054
06 - 24861017

nahe Innenstadt, 50,50 m²,
drei nebeneinander liegende Büros im EG
(17,40 m², 23,00 m², 10,10 m²),
Gemeinschaftsküche, Damen-WC und
Herren-WC,
ideal für Existenzgründer, Filiale oder
Schulungsräume für kleine Gruppen

Arno's
Haarmode

ab sofort ganz oder teilweise
zu vermieten.
aat-kleve@t-online.de

€ 1.75

Heerbaan 132 Millingen a/d Rijn
Aktie geldig 25 juni - 4 juli

109 m², 3 Zimmer, KDB, Abstellraum,
Keller, Balkon, PKW-Stellplatz.
Mietpreis: VB

Tel. 0481-433407

Meijer en ten Hove Uitvaartverzorgers
Sidone Korse & Eveline de Lange

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

Crumpsestraat 8
6566CV Millingen aan de Rijn

06-34045001 0481-358663
www.uitvaartmillingen.nl

ZAKELIJK

Nieuw bij RegioBank

Bij Basten Assurantien & Makelaardij
Zelfstandig Adviseur van RegioBank in Ooij
laten ze graag zien wat JongWijs is. Een afspraak
maken is niet nodig. Kinderen kunnen met hun
ouders gewoon binnenlopen.
Leer uw kind wat verstandig sparen en betalen is
JongWijs is een financieel pakket voor kinderen
van 0 tot 18 jaar. Een spaar- en betaalrekening
mét jaarlijks leuke en praktische geldtips. Oók
voor de ouders. Want Basten Assurantien &
Makelaardij geeft ook de ouder jaarlijks interessante informatie en bruikbare tips om kinderen te
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UW KWALITEIT VAN LEVEN & LEEFPLEZIER IS ONZE ZORG!

JongWijs: kinderen zélf leren sparen en betalen
OOIJ. Het is fijn als kinderen later verstandig
met geld omgaan. Goed sparen, maar ook verstandig uitgeven. Dat is niet vanzelfsprekend.
Dat kan een kind leren door te oefenen. Vallen en
opstaan met kleine bedragen. Dat kan met
JongWijs van RegioBank: een pakket met een
spaar- en betaalrekening voor het kind zélf.

23 juni 2020

helpen financieel zelfstandig te worden. Gewoon
via de post, op het huisadres. “En uiteraard staan
wij als Zelfstandig Adviseur ook voor u klaar!”
vertelt Erwin Basten van Basten Assurantien &
Makelaardij.

Bureau SIM is een seniorenorganisatie (65plussers) dichtbij!
Wij ontzorgen in de gemeente Berg en Dal én Nijmegen Oost. Particulier maar ook met een persoonsgebonden
budget (pgb) vanuit de Wet maatschappelijke zorg (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Stap voor stap leren: van sparen tot Mobiel
Bankieren
JongWijs begint met een spaarrekening. Vanaf 8
jaar komt daar een betaalrekening bij. En met
toestemming van de ouder ook een Jeugdpas mét
weeklimiet en Internet Bankieren en Mobiel
Bankieren. “Dit kan, maar hoeft dus niet. Ouders
vragen dit bij ons aan wanneer het kind hier aan
toe is. Uiteraard adviseren we daar ook graag in.”
vertelt Erwin Basten.
Loop gewoon binnen, zonder afspraak
U bent van harte welkom op! Erwin Basten geeft
aan: Kom gezellig langs op ons kantoor om te
horen én zien wat JongWijs u en uw kind kan
opleveren.

Palen voor hanging baskets

Hulpvraagverlegenheid
Terwijl Nederland in de ban is van het Coronavirus is er toch nog hulpvraag-verlegenheid onder senioren (65plussers).
Crisis of géén crisis! U kunt met uw hulpvragen voor zorgondersteuning altijd bij SIM terecht. Samen met u brengen wij
uw wensen in kaart, kijken wij wat nodig is én waar u mogelijk recht op heeft.
Bureau SIM de ontzorgorganisatie voor al uw hulpvragen ‘hoe makkelijk is dat!’

centrum is al
behoorlijk opgefleurd door de
plaatsing
van
hanging baskets
aan
bestaande
(lantaarn) palen.
Maar ook op
plaatsen
waar
geen geschikte
ophangmogelijkheden waren, zijn
nu
palen
geplaatst waar
binnenkort weer
de nodige baskets
met
kleurrijke
bloemen zullen
Foto: Tonnie Hol (BD1 Media) komen. Zo zijn er
onder meer palen
In Millingen zijn woensdag 17 juni een aantal geplaatst bij Bloemenbinderij De Pottenkijker,
palen geplaatst door de firma Kuijpers ten behoe- Gasthuis St. Jan de Deo en bij de dijk ter hoogte
ve van nog meer hanging baskets. Het winkel- van Koffie-en Eethuis De Gelderse Poort.

Ontzorgdiensten
x Advies op maat
x Financieel Fit
x Gezelschap
x Huishoudelijke zorgondersteuning
x Individuele begeleiding
Sally’s van SIM worden persoonlijk aan u voorgesteld ‘hoe fijn is dat!’
Interesse in een levensfasereis?
Meld u aan voor een gratis lunchbijeenkomst en laat u verrassen.
Ontmoet SIM
Vrijblijvend gesprek? Bel 0481 74 50 91 of mail naar info@bureausim.nl
Meer informatie?
www.bureausim.nl

Corona!
Ondanks de versoepeling ‘blijf goed op uzelf passen’.
‘ZÓ SIM(PEL) KAN HET ZIJN’

Campers op de Weijde Blick
Het kampeerseizoen is weer begonnen en de eerste campers zijn al gearriveerd op
de camping Weijde Blick in Persingen. Vakantie in een camper is nu vooral populair vanwege de eigen sanitaire voorzieningen, waardoor meer campings en camperplaatsen toegankelijk zijn ivm de coronamaatregelen.
Foto: Henk Baron

Pop-up camping
in Persingen

Culinair toeren naar de
Groesbeekse wijnboeren

In
plaats
van
de
jaarlijkse
Vierdaagsecamping opent Geert Kroes
dit jaar een pop-up camping. Op het
bord valt te lezen:
Pop-up camping 18 juli - 25 juli
Boeken? Scan de QR code met je fotocamera
www.vierdaagsecampingpersingen.nl

(Advertorial)

Foto: Henk Baron

Dans retraite dagen aan de Waal
Zaterdag 11 juli en 22
augustus 2020
Een unieke combinatie
van Meditatie, Dansyoga
én Vrije dans in de prachtige natuur van de
Ooijpolder bij Nijmegen.
Helga Verheugd neemt je
in de ochtend mee in de
verrassende combinatie
van yoga en dans op
muziek. ‘s Middags ga je
met Eveline Duermeijer
op het ritme van de muziek vrij dansen; ongedwongen en speels
Je hoeft geen ervaring met dans en yoga te hebben om aan deze retraite dagen
mee te doen. Wees welkom en dans met ons mee!
Nog vragen? Bel of mail Eveline: 06-44832637 of info@voetenverbinding.nl
Aanmelden via: www.voetenverbinding.nl/agenda
Wanneer? Zaterdag 11 juli en 22 augustus 2020, Tijd: 10.00-16.30 uur
Max. aantal deelnemers: 10
Kosten: 65 euro (incl. heerlijke biologische lunch & drankje)
Vertrek locatie: B&B ’t Roosje van Ooy, Vlietberg 3, 6576 JB Ooij
Organisatie: Voet en Verbinding
www.voetenverbinding.nl

Friet & Snacks
on Wheels
BEEK. Vanaf nu staat bij mooi weer de
Friet & Snacks on Wheels van Freek
Boerboom bij het Wylermeer in Beek.
Eerder werd de kiosk in brand gestoken
en ging reddeloos verloren.
Nu, met Boerbooms snackwagen, is er
weer gelegenheid voor een frietje,
snack, een drankje of ijsje.
Friet & Snacks on Wheels is trouwens
ook in te huren voor catering bij u thuis
of op het bedrijf. Leuk voor een kinderverjaardag? Uw medewerkers een keer
trakteren? U kunt uw pakket naar wens
samenstellen of gebruik maken van de
standaardpakketten die frietensnacksonwheels aanbiedt.
Zie de website frietensnacksonwheels.nl of bel 06-83978992

De Groesbeekse wijnboeren slaan de
handen ineen om op 12 juli een culinaire wijnfietstocht aan te bieden.
Fietsen door de mooie landschappen
van Groesbeek en bij elke wijngaard
even stoppen voor een uniek gerecht.
Ook al kunnen we dit jaar niet op
vakantie naar Frankrijk, in onze
eigen regio waan je je daar toch!
Vijf Groesbeekse, enthousiaste wijnboeren gingen tussen 2001 en 2006 de
uitdaging aan en plantten een groot areaal aan wijnstokken op vaak zuidelijk
gelegen hellingen. In Nederland verrees een echt wijndorp. De
Groesbeekse wijnboeren helpen elkaar
bij het werk in de wijngaarden en kelder. Ook spelen ze een belangrijke rol
bij de jaarlijkse wijnfeesten in september.
Nu slaan ze opnieuw de handen ineen
om nieuwe vorm van wijnbeleving aan
te bieden. ‘Elke wijngaard biedt weer

een unieke eigen sfeer en gelegenheid
tot kennismaking met het wijn maak
proces. Bij de één zit je middenin de
wijngaard, bij de ander kijk je over velden en mooie vergezichten en bij weer
een scharrelen kippen gemoedelijk
rond tussen de gasten op het terras. In
plaats van de fietser voor de moeilijke
keus te stellen welke wijngaard te
bezoeken, bieden we nu een complete
tour aan waarbij elke wijngaard in het
zonnetje wordt gezet’ - aldus wijnboer
Adam Dijkstra van wijngaard De
Colonjes. ‘We nodigen iedereen van
harte uit om kennis te komen maken
met onze lokale wijnen en gerechten’.
De fietstocht is 30 km en kan in eigen
tempo worden gefietst. Start- en eindpunt zijn bij het Nederlands wijnbouwcentrum. Voor meer informatie voor de
prijs en de gerechten kun je terecht op
Nederlandswijnbouwcentrum.nl/activiteiten.
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Wat doen Gelderlanders deze zomer?
Nu de corona maatregelen zijn versoepeld, krijgen mensen weer zin om erop
uit te trekken. De eigen omgeving verkennen op de fiets, een terrasje pakken
of met de camper richting het strand.
Wat zijn uw plannen deze zomer?
Provincie Gelderland doet sinds de
corona uitbraak regelmatig onderzoek
naar het gevoel en het het gedrag van
inwoners. Dit vierde onderzoek gaat
dieper in op toerisme, recreatie en
natuur. Waar doet u in uw vrije tijd,
gaat u wat anders doen nu de grote evenementen niet doorgaan en wat vindt u
van de manier waarop de provincie
voor de natuur zorgt.

Toerisme in eigen land
Nederlanders die in eigen land op
vakantie gaan, doen dat het vaakst in
Gelderland. Ook steeds meer buitenlandse toeristen weten onze provincie
te vinden. Geen wonder: in Gelderland
beleeft is er unieke natuur in een gevarieerd landschap. Maar ook hier zijn er
grenzen aan groei, zoals te zien is op de
Posbank en de Veluwe. Wat gaan mensen doen nu de zomervakantie voor de
deur staat?
Vrije tijd
Hoe besteden Gelderlanders hun vrije

tijd? Een bezoek aan het theater of een
bioscoopje pakken is wat ingewikkelder geworden. Ook grote evenementen
als de Nijmeegse 4-daagse gaan niet
door. Besteden mensen hun geld nu op
een andere manier? De provincie geeft
veel subsidie aan musea, landgoederen
en stimuleert sport en bewegen. Met als
doel dat vraag en aanbod goed op
elkaar aansluiten. Daarom doet ze dit
onderzoek. Wat gaat u doen deze
zomer? We horen het graag.

ProWIN sponsort
leerplein Martinusschool
MILLINGEN. Op vrijdag 19 juni heeft
Brenda Nieborg van ProWIN een cheque overhandigd ter waarde van € 500.
De school heeft dit geld gebruikt om
meubilair voor het leerplein voor de
groepen 6-7-8 aan te schaffen. Dit meubilair is gemaakt door Clement van

"Steigerhout van Clement".
Op de foto ziet u Brenda Nieborg die
de cheque overhandigt aan de directeur
van de school, Vincent Scholte. Op de
achtergrond een deel van het nieuwe
meubilair omringd door een aantal leerlingen van de groepen 8.

Link naar onderzoek:
https://vuass.eu.qualtrics.com/jfe/form/
SV_ahmsbbrmz3rbBU9
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Walter Hamers nieuwe bestuurder Museumpark Orientalis
Per 1 juli a.s. treedt Walter Hamers aan
als
nieuwe
bestuurder
van
Museumpark Orientalis. Hamers is
bestuurder van woningcorporatie Talis
en is een bekende naam in het regionale netwerk. Hij is tevens bestuursvoorzitter van stichting ACBN /
Vierdaagsefeesten en vervult deze
functie tot 1 oktober 2020. Hij is lid
van de raad van advies van RvN@,
beweging ter versterking van innovatiekracht in de regio. Daarnaast maakt hij
deel uit van de Sustainability Board
Nijmegen. Met de benoeming van
Walter Hamers completeert de Raad
van Toezicht de top van de museumorganisatie nadat op 1 juni jl. Hans

Jansen als directeur aantrad.
Hanneke Berben, voorzitter Raad van
Toezicht: “Met de benoeming van
Walter Hamers zijn wij zeer ingenomen. Hij is een waardengedreven
bestuurder die werkt met hart en ziel.
Wij hebben het volste vertrouwen dat
Walter Hamers samen met de directeur
en de medewerkers vorm gaat geven
aan een mooie toekomst voor het
Museumpark Orientalis.”
Walter Hamers: “Cultuur brengt kleur
aan het leven. Ik vind dat iedereen dat
moet kunnen beleven in dit landschapspark met deze unieke combinatie van
gebouwen
en
verhalen.
Het
Toekomstplan overtuigde me.”

Gelders steunpakket voor
noodlijdende toeristische sector
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Fun Sports
KLEVE EMMERICH GOCH
www.funsports-fitness.de
Fun Sports KLEVE
Briener Str. 14

Fun Sports GOCH
Am Sandthof 4

Fun Sports EMMERICH
Duisburger Str. 5

Provincie Gelderland maakt 4,6 miljoen euro vrij voor de ondersteuning
van toerisme en recreatie. Deze sector is hard getroffen door de
COVID-19 maatregelen. Dit steunpakket is tot stand gekomen na
intensief overleg met de branche
zelf.
Nadat de coronacrisis Nederland op
slot deed, heeft dat enorme financiële
consequenties gehad voor het Gelders
toerisme. Ondanks het mooie voorjaar
heeft de sector niet, weinig of slechts
een alternatieve vorm van gastvrijheid
kunnen bieden. Veel toeristische ondernemers moeten juist in de vroeg warme
maanden hun geld verdienen, en dat is
nu niet mogelijk geweest.
Al vrij snel is de Taskforce Toerisme en
Recreatie - op verzoek van de recreatiesector - door de provincie Gelderland
opgestart. Een overlegorgaan waaraan
gedeputeerde Peter van ’t Hoog, ambtenaren en Gastvrij-Gelderland* deelnemen. Namens Gastvrij-Gelderland
waren onder meer Koninklijke Horeca
Nederland, HISWA-RECRON en
Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen
vertegenwoordigd in de Taskforce. De
toeristische gesprekspartners hebben
veel ideeën aangedragen voor de
ondersteuning van de sector.
Deze hulp maakt deel uit van een breed
provinciaal pakket aan COVID-19
steunmaatregelen. De financiële bijdrage voor dit pakket voor het Gelders toerisme, is bestemd voor de zogeheten
overbruggingsperiode binnen de crisis.
En sluit aan bij de uitvoeringsagenda;
de provinciale toeristische plannen die
met name na de zomer in werking zullen gaan.
De financiële steun voor toerisme heeft
verschillende elementen. Het betreffen
bijvoorbeeld ondersteuningsregelingen
voor ondernemers. Denk dan aan de
mogelijkheid voor hen om expertise in
te kopen en hun bedrijfsvoering aan te

passen. En er wordt een aanzienlijk
bedrag uitgetrokken voor het verduurzamen van toerisme. Via het Green
Key-certificaat kunnen recreatieondernemingen milieuvriendelijker worden
geëxploiteerd. Steun die aansluit bij de
ambities van het provinciebestuur, dat
werkt aan een groener Gelderland.
Tenslotte wordt een pilot voor een
“druktemeter” uitgewerkt. Een tool die
inzichtelijk maakt of het druk is op een
Gelderse toeristische locatie en bezoekers de kans geeft elders te recreëren.
De pilot loopt tot eind september.
Toerisme-gedeputeerde Peter van ’t
Hoog: “Ik ben blij dat we dit steunpakket met de input van Gastvrij
Gelderland gerealiseerd hebben. Nu is
de branche heel hard aan het werk
gegaan. Ik hoop dat deze ondersteuning
bijdraagt aan een betere toekomst van
de Gelderse toeristische sector.”
”Ik ben blij met de ondersteuning door
en samenwerking met de provincie in
deze voor de sector zware tijden.
Belangrijk om de ondernemers in de
vrijetijdssector en de cultuur en erfgoedsector een steun in de rug te
geven”; aldus Ivo Gelsing, voorzitter
van Gastvrij-Gelderland.
De provincie wil de steunmaatregelen
voor de toeristische sector in augustus
in laten gaan. Nu deze steun zal worden
gerealiseerd, wordt de Taskforce opgeheven.
Gelderse aanpak COVID-19
Provincie Gelderland werkt er aan om
de Gelderse economie en samenleving
uit de coronacrisis te helpen. We doen
dat in deze fase van de crisis met een
bedrag van 50 miljoen Euro. Daarnaast
werken we aan een herstelprogramma.
Dat programma bestaat uit een pakket
aan maatregelen om alle sectoren en
organisaties te ondersteunen, die van
groot belang zijn voor Gelderland.
Nieuwe informatie en alle COVIDmaatregelen zullen we hier melden.

C U LT U R E E L

Helmie van de Riet in Telpost
voor expositie Waterstanden

Schilderachtige taferelen op de
Spruitenkamp in Ooij
De Spruitenkamp in Ooij was op zaterdag 20 juni het toneel van kunstzinnige
vlijt. Diverse cursisten van de teken- en
schilderschool TINT-Nijmegen ontpopten zich die dag tot heuse landschapsschilders, met als ‘model’ de pittoreske Ooijpolder. Nog tot eind juli
beproeven zij, onder deskundige lei-

MILLINGEN aan de RIJN. 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.
De deur van de Telpost blijft tijdens
deze werkperiodes gesloten voor
publiek.
Dit jaar plaatsen kunstenaars veel
berichten met foto’s en filmpjes 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 3oeverfestival. Op dit moment werkt
Niki Murphy in de Telpost. Haar voorganger was Helmie van de Riet uit
Hegelsom. We vroegen aan Helmie om
haar ervaringen in een paar zinnen
samen te vatten:
Tijdens de carnavalsvakantie was ik
ook al een aantal dagen in de Telpost.
Met windkracht 9 en veel regen , hagelen sneeuwbuien. Ik zag vanuit de
waarnemingsruimte met een ‘pano-

raam van 180 graden alle neerslag
voorbij trekken. Het was een geweldige
ervaring!
Begin juni kwam ik terug op deze fantastische plek. Twaalf dagen heb ik de
Telpost bemand. Opnieuw maakte ik
extreme weersveranderingen mee. De
temperatuur liep op naar 32 graden en
zakte een paar dagen later naar slechts
8 graden. M’n focus lag dit keer op de
‘Waterstanden’. Deze zijn net zo veranderlijk als het weer. Hoog en laag
water, met soms extreme uitschieters in
één jaar.
Het werk dat tijdens mijn verblijf in de
Telpost is ontstaan bestaat vooral uit
collages en installaties. De onderwerpen die mij bezighielden zijn het poëtische, de kleuren van het Rijnwater, het
confronterende en zorgwekkende van
de waterproblematiek.
Ik kijk terug op een fantastisch verblijf,
ontmoetingen met fijne nieuwe mensen,
een unieke plek aan de rivier om in een
goede energie met eigen werk bezig te
kunnen zijn.
Het werk van Helmie van de Riet is te
zien op de website van Kunst in
Millingen.

Overzichtstentoonstelling van Jan
Gerris in Kerkje van Persingen
Op zaterdag 27 juni en
zondag 28 juni is er een
overzichtstentonstelling
van Jan en Mia Gerris
Persingensestraat 7, 6575 JA
Persingen
Jan Gerris heeft zich, na zijn
afscheid als hoogleraar aan
de Radboud Universiteit
(1983-2011), toegelegd op
schilderen.
Vanaf 2013 heeft hij de 5jarige deeltijdopleiding aan
de gemeentelijke Academie
voor Schone Kunsten in
Arendonk gevolgd, waar hij
in 2018 het getuigschrift
Hogere Graad (portret en
model) heeft behaald.
Aansluitend is hij op dezelfde Academie zich verder aan
het specialiseren in portretschilderen. Daarbij ligt duidelijk het accent op het uitdrukken van emoties en
zeker niet op fotografische
gelijkenis. Hij ziet het schilderwerk als een reflectie op
de persoon, zijn karakter en
gevoelsleven.
Jan beleeft het schilderen als een zoektocht. Zo is er een diversiteit aan onderwerpen, vormen, composities en materiaalgebruik ontstaan.
Graag willen we je getuige laten zijn
van deze zoektocht!
In verband met de Coronamaatregelen
is het toegestane aantal bezoekers max.
30 personen per keer. Toch willen wij
die grens verlagen naar max. 20 personen en word je daarom voor een
bepaalde tijdshift uitgenodigd. Mocht
deze tijd je niet goed uitkomen, dan
kun je op een ander tijdstip tussen
11.00 en 17.00 nog even binnenlopen.
We hebben onze vrienden en relaties in
shifts ingedeeld zodanig dat er ruimte
is voor buitenstaanders om spontaan
binnen te lopen. Er mogen maximaal
30 mensen tegelijk in het kerkje. Onze
shifts zijn berekend op 20 dus een speling van 10 per shift.
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ding van Christine Elkhuizen, en pleinair, hun kunnen op de dijk en omgeving! Ook voor de passanten was het
een prachtig gezicht en menigeen liet
zich voorlichten door de schilder over
zijn of haar werk.

Christine Elkhuizen (l) adviseert een van de cursisten

BEEK. Het
was
een
geslaagde
pilot! Op 13
juni werd in
het Kulturhus
een
eerste
Tavola Aperta
uitgeprobeerd.
Het
fenomeen is
afkomstig uit
Italië. Het is
een open tafel
waar mensen
aanschuiven
om gezellig
samen te eten.
Menno Baas
is kenner van
de Italiaanse eetcultuur en is de
Italiaanse keuken de baas. Het was
Italiaans gezellig op het terras aan de
lange tafel - toch met 1,5 meter afstand
tussen de stelletjes – met de mediterrane temperatuur en de heerlijke maaltijd. Voor herhaling vatbaar! Menno
gaat om de andere vrijdag de mogelijkheid bieden om aan te schuiven. Je
moet je wel vooraf aanmelden.
En mogelijk zit er nog meer in het vat.

Deze zomer geven de auteurs van het
Verhaal van Gelderland in een
twaalfdelige serie lezingen een
inkijkje in het maakproces van een
nieuwe Gelderse geschiedenis. Deze
online Zomerserie vindt elke dinsdag
plaats van 23 juni tot en met 8 september, van 11.00 tot 12.00 uur. In
elke aflevering staat ‘een-hoofdstukin-de-maak’ centraal en vertelt de
auteur over de grote lijn van
'zijn/haar' tijdvak.

* Indien gewenst zijn enkele werken te
koop, maar in principe is het geen verkoopexpositie. (Bruikleen is mogelijk).
j.r.m.gerris@glazenkamp.net

Zomertentoonstelling

"Uit de Waal"
Deze zomer is het werk van Barbara
Heezen te bewonderen in de kleine
expositie schuur Chambre d’Amis in
Ooij. In haar objecten ordent Barbara
takken, scherven, stenen, touw en verf
tot een nieuwe werkelijkheid. Elk werk
start met het vinden van materiaal op
het strand of in het bos. Ze voegt iets
toe aan wat er al is en brengt samen wat
nooit eerder samen kwam. Zo ontstaat
er een nieuwe, vaak speelse werkelijkheid. Uit het werk spreekt Barbara’s
liefde voor de natuur. Nieuwsgierig?
Kom kijken.
We zijn open in de weekend van 4 en
5 juli, 1 en 2 augustus en 5 en 6 september. Je bent van harte welkom
tussen 13.00-17.00 uur (met inachtneming van de RIVM-richtlijnen).
Expositieschuur Chambre d'Amis in
Ooij
Prins Hendrikstraat 1, OOIJ
www.annhoogendoorn.nl

Aanschuiven in Kulturhus Beek
Duo Sunday uit
Groesbeek stopt

Menno wil zijn Italiaanse kookkunst
graag delen met anderen. Je kunt bij
hem workshops Italiaans koken volgen
of zelfs een hele basiscursus doen.
Nadere informatie vind je op zijn website https://www.lapadella.nu
Wij vinden het een aanwinst voor Beek
en voor het Kulturhus. Je bent van harte
uitgenodigd om het te komen ervaren.
Op 26 juni kun je aanschuiven.

Hoe ziet de geschiedenis van Gelderland
er in de toekomst uit?

• Het is een ruim kerkje, geen kapel!
Toch vragen we je om dicht bij elkaar
te blijven als je een gezamenlijk huishouden voert, om zo weer extra ruimte
te creëren voor anderen.
• Er zijn voldoende glazen aanwezig
voor een drankje. Om de maximale
hygiëne te waarborgen heeft het de
voorkeur je eigen (wijn)glas mee te
nemen.
• Bij de ingang staat handgel.
Handenwassen met water en zeep kan
bij het toilet.

De Rozet
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Online Zomerserie Verhaal van
Gelderland - werk in uitvoering

We houden uiteraard in de gaten dat het
totaal niet boven 30 uitkomt. Mocht dat
wel zo zijn dan vragen we de mensen
die nog binnen willen om even buiten
te wachten.
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We leven in een historische tijd. Voor
het eerst sinds de zeventiende eeuw
werken historici aan een overkoepelend
overzicht van de Gelderse geschiedenis. Het Verhaal van Gelderland zal ons
beeld van het Gelderse verleden voor
de komende decennia bepalen. Voor het
eindresultaat moeten we nog wachten
tot het voorjaar van 2022, maar deze
zomer lichten de schrijvers van het
Verhaal van Gelderland al een tipje van
de sluier op. Wat is de meeste actuele
visie op hun periode in de Gelderse
geschiedenis? Welke keuzes maken ze?
En tegen welke problemen lopen zij
aan? In twaalf weken geven de schrijvers van het Verhaal van Gelderland u
een inkijkje in de werkzaamheden die
zullen leiden tot een nieuw overzicht
van de Gelderse geschiedenis.
Na de lezing is er gelegenheid vragen
te stellen of ideeën uit te wisselen. De

serie is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in (een bepaalde periode
uit) de geschiedenis van Gelderland.
Aanmelden
Wilt u één of meer afleveringen meemaken? Lees dan het volledige programma op de website van Erfgoed
Gelderland en maak uw keuze: erfg o e d g e l d e r l a n d . n l / ve r h a a l - va n gelderland-zomerserie
U ontvangt tijdig een entree-link met
instructies hoe deel te nemen. Kent u
mensen in uw netwerk die dit interessant zouden vinden? Geef het dan
gerust door! Enige voorbehoud: er passen maximaal 100 deelnemers per keer
in de online zaal, dus vol is vol!
Verhaal van Gelderland
Het Verhaal van Gelderland zet
Gelderse verhalen, collecties en erfgoedorganisaties centraal. Op initiatief
van Erfgoed Gelderland, hoogleraar
Gelderse
geschiedenis
Dolly
Verhoeven (Radboud Universiteit),
Rozet en Omroep Gelderland wordt de
geschiedenis van Gelderland beschreven, breed gepresenteerd en beleefbaar
gemaakt. Het masterplan Verhaal van
Gelderland bestaat uit verschillende
deelprojecten, die met elkaar samenhangen en helpen om het Verhaal van
Gelderland beter toegankelijk te
maken.

Hennie Janssen en Pierre Thijssen van
Duo Sunday uit Groesbeek hebben
laten weten dat ze per direct stoppen
met hun optredens. Ze zijn 39 jaar en 8
maanden als muzikaal duo bij elkaar
geweest. Ze verzorgden de muziek op
talloze kermissen, bruiloften, carnaval
en andere feestjes in de wijde regio.
Omdat het nu in de coronatijd allemaal
erg onzeker is voor zowel de horeca als
voor hen, hebben ze besloten te stoppen. Voor hen is de koek op.
Hennie is 57 en speelde de drums.
Pierre is ook 57 en nam de accordeon
en het keyboard voor zijn rekening. Ze
kennen elkaar als sinds de kleuterschool en maken sinds hun 17e met
elkaar muziek. In 1989 brachten ze de
cd Groesbeek Dorp Vol Muziek uit met
onder andere de nummers Viva Espana
en Langzaam gaat de nacht voorbij. Ze
zijn ook populair in Duitsland.
Hun laatste optreden was op 8 maart in
Herpen.

Welkom in
Museum
Katharinenhof
Kranenburg
KRANENBURG. Op zaterdag 13 juni
opende Museum Katharinenhof in
Kranenburg sinds het begin van de
corona-crisis weer haar deuren. Het
museum in de Mühlenstraße is een
bezoek meer dan waard. Dat ligt niet
alleen aan de lage toegangsprijs, maar
aan de diversiteit van de museumcollectie, bestaande uit een boeiende verzameling oude en moderne kunst, en
historische objecten.
De komende periode is nog de bijzondere tentoonstelling ‘Bauhaus-GottNiederrhein’ van Lotte Marx-Colsmann
te zien. Ook is in het museum het
beroemde
historische
lakzegel
(Stiftssiegel) uit 1436 te bewonderen,
dat dankzij een Nederlandse familie
sinds kort weer in Kranenburg terug is.
Het museum draait voornamelijk dankzij het enthousiasme van vrijwilligers
en is mede daarom voorlopig alleen op
zaterdag en zondag geopend, van 14.00
tot 17.00 uur. Bezoekers worden verzocht zich te houden aan de geldende
coronamaatregelen. Trek voor een
bezoek ruim een uur uit en maak aansluitend een wandeling door oudKranenburg. Kaffee & Kuchen als
afsluiting van het bezoek aan
Kranenburg zijn natuurlijk ook altijd
nog een optie. Toegang volwassenen 3
euro, kinderen tot 12 jaar gratis.
Museum Katharinenhof, Mühlenstraße
9, Kranenburg. www.museumkatharinenhof.de
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Toon Bos uit
Beek overleden

Op 75-jarige leeftijd is Toon Bos uit
Beek na een lang ziekbed overleden.
Toon woonde jaren aan de Wilgenlaan
en daarna aan de Hermelijnstraat in
Beek. Hij was getrouwd met Marlies
Bos en heeft drie kinderen genaamd
Marielle, Leon en Willy. Toon Bos
stond bekend als dè schilder van Beek.
Samen met zijn twee broers nam hij
Schildersbedrijf A.P. Bos en Zonen
over van zijn vader. Later voerde hij dit
bedrijf alleen verder aan de
Rijksstraatweg in Beek.
Hij werd geboren op 28 augustus 1944
in Groesbeek en overleed 16 juni 2020
in verpleeghuis Joachim en Anna in
Nijmegen. De crematieplechtigheid
vond, in verband met de restricties rond
het coronavirus, op maandag 22 juni in
besloten kring plaats.
Correspondentieadres: Akenshof 11,
6573 BL, Beek.
We wensen de familie heel veel sterkte
voor dit grote verlies.
Foto: Henk Baron

SENIOREN&WELZIJN

KBO Beek nieuws
Beste leden, donateurs, lezers,
vriend(innen), sympathisanten van de
KBO Beek, voor onze gymgroepen,
Dans Je Fit en Bewust Ouderen Fitness
is het stilzitten en afwachten voorbij,
deze groepen begonnen onder de bezielende leiding van Chiquita Zonneveld,
op maandag 8 juni weer met hun activiteiten in de buitenlucht, onze huisfotograaf was daar uiteraard bij om het
vast te leggen op de digitale plaat voor
uw en ons archief.
Bijzonder blij was men om elkaar weer
te ontmoeten en dan nog op een fijne
plaats in onze fraaie gemeente, alles
werkte mee, het weer was prima, af en
toe nog een zonnetje, goede temperatuur om oefeningen te doen op het gras
van het Wylerbergmeer, ook werd er
nog een wandeling met rek en strek
langs het meer gemaakt tot volle tevredenheid van onze deelnemers, die alle-

Hennie haalt alles uit het leven!

maal hun uiterste best deden.
Heerlijk wat anders, vond men, buiten
is toch heel wat anders dan normaal in
de zaal al moeten oefeningen en spelen
natuurlijk wel worden aangepast aan
deze situatie.
Ook de maandag fietstocht heeft de
pedalen weer laten ronddraaien: op 15
juni werd er richting Ooij en Zyflich
gefietst met een gemaximeerd aantal
leden, een kopje koffie onderweg bij de
Thornsche Molen maakte de middagdag compleet.
De KBO Beek is de seniorenvereniging
waar u altijd en overal op kunt rekenen,
een vereniging die uw steun meer dan
verdiend. KBO Beek volop actief met
open ogen naar de toekomst. Daar moet
u bij zijn, graag, voor € 20,- per kalender jaar maak u alles mee. Direct doen!
Hennie in haar tuin met rechts het mooi bijgehouden grafje van Spikie.)
Het is vrijdagochtend 12 juni en ik stap
naar binnen bij Hennie Janssen.
Natuurlijk houden we rekening met de
Corona maatregelen. Een glas koud
water verder en we zitten op de bank te
kletsen over Corona, de hulp en het
leven.

Foto: René Hendriks

KBO Ooij lid Mevrouw Lies
Pouwelsen-Rutten 90 jaar

Zonnebloem
bingo

Hennie wordt geholpen door vrijwilliger, we noemen haar Maria, (ze is
bescheiden en blijft liever anoniem)
met de tuin. Het pad in de tuin was
overwoekerd en met de schijnende zon
groeien de planten als kool. Maria kent
Hennie nu ongeveer een jaar, een jaar
geleden kwam ze voor het eerst langs
om de tuin aan te pakken. Maria doet
dit vanuit het buurtinitiatief Buurtklus.
(Buurtklus bestaat uit een kleine groep
vrijwilligers die kleine klusjes doen in
Groesbeek voor hen die: het niet zelf
kunnen, er het geld niet voor hebben,
een klein netwerk hebben. De vrijwilligers worden ondersteund door Forte
Welzijn.)
Maria mailde mij om mede te delen dat
ze gedurende de Coronatijd contact had
onderhouden met Hennie. Ze heeft dit
wel vaker gedaan, zoals in de winterdag waar de dagen korter duurden en
de lucht donkerder werd. Hennie heeft
hier veel steun aan, ze mailen wat heen
en weer en zo onderhoudt Hennie haar
contacten. De Coronatijd kwam voor
Hennie hard aan, niet alleen omdat ze
er alleen voor staat, voornamelijk
omdat haar lieve hondje 3 maanden
geleden is overleden. Ook al was ze
alleen, echt eenzaam was ze niet met
Spikie. Spikie was haar alles, haar
mupke en daarom extra pijnlijk toen hij
wegviel.

BEEK. Helaas gaan de Zonnebloembingo's wegens het coronavirus tot
nader bericht niet door! Wij hopen deze
weer zo spoedig mogelijk te kunnen
hervatten. Alvast dank voor uw begrip.
Stichting Zonnebloem Beek

Wim Awater uit
Beek overleden

Naast Maria die af en toe meehelpt met
de tuin, komt er ook wekelijks een vrij-

Foto: Bert Roodbeen
Maandag 8 juni werd mevrouw Lies
Pouwelsen-Rutten uit Ooij 90 jaar. Zij
vierde dit in verband met het coronavirus klein, samen met haar directe familie thuis. Een delegatie van het bestuur
vond toch dat, ondanks deze moeilijke
periode waarin we nu allemaal verkeren om, bij haar op bezoek te gaan en
geheel volgens de nu geldende coronaregels haar te feliciteren met deze mijl-

BEEK / BERG EN DAL. Wim Awater
is 16 juni op 87-jarige leeftijd overleden. Wim woonde heel lang aan de
Plataanstraat in Beek. Hij was
getrouwd met Lenie maar zij overleed
helaas al op jonge leeftijd. Wim werkte
bij Philips in Lent en in zijn vrije tijd
was hij een actief lid van de ReserveRijkspolitie van de groep Ubbergen in
Beek.
Hij werd geboren op 4 oktober 1932 in
de Ooij en overleed op 16 juni in Berg
en Dal. De laatste jaren woonde hij in
Groot Berg en Dal. De uitvaart was
afgelopen maandag, in verband met de
coronaperikelen, in kleine kring.
We wensen zijn kinderen en kleinkinderen, alsmede zijn partner, heel veel
sterkte bij het verwerken van dit grote
verlies. Correspondentieadres is: Lenie
Garretsen, Oude Kleefsebaan 199,
Berg en Dal.
Foto: Henk Baron

paal. Ter gelegenheid hiervan benoemde voorzitter Sjef Wieland haar tot
ERELID van de KBO Ooij met de
daarbij horende oorkonde. Uit handen
van bestuurslid Mientje Huisman kreeg
zij een prachtige bos bloemen. Zoon
Mark en dochter Mandy hadden de dag
voorafgaand bij alle gasten die normaal
op bezoek zouden zijn gekomen, wat
lekkers voor bij de koffie bezorgd.

Buurthulp Leuth blijft
voorlopig nog in de lucht
LEUTH. Ondanks het feit dat de
maatregelen rond het coronavirus in
snel tempo worden afgeschaald,
blijft de app voor Buurthulp in
Leuth voorlopig nog in de lucht.
Direct al toen in maart de eerste maatregelen werden afgekondigd, kwamen
mensen van de Dorpsagenda Leuth in
actie. Er kwam een app waarop mensen
die hulp zochten en mensen die wilden
helpen elkaar konden vinden.
Maar liefst 50 mensen boden zich al
snel aan als hulpverlener en van alle
kanten werd er waardering uitgesproken voor dit initiatief.
Sinds de start zijn er ook verschillende
hulpvragen binnengekomen, waarop
dan weer reacties kwamen om te hel-

pen en het probleem kon worden opgelost.
Dorpsagenda Leuth is dan ook blij met
het genomen initiatief en wil op deze
plaats alle mensen bedanken voor de
spontane reacties en de geboden hulp,
dank jullie wel!
Hoewel niemand in de toekomst kan
kijken, wordt een tweede golf van het
virus in het najaar niet uitgesloten.
Daarom blijft de app voor Buurthulp
voorlopig ook in de lucht, zodat mensen die hulp nodig hebben hier terecht
kunnen.
Alle informatie die daarvoor nodig is,
kunt u vinden op de website: www.laatleuthleven.nl Ook kan er contact worden gezocht via de mail: buurthulpleuth@outlook.com

Vrijwilligerswerk
Berg en Dal
Het Vrijwilligerssteunpunt verzamelt
alle vacatures uit de gemeente en
bemiddelt potentiele vrijwilligers aan
organisaties.
De weggeefwinkel is een inwonersinitiatief in Groesbeek. Zij zijn op zoek
naar vrijwilligers die willen helpen met
het innemen en weggeven van kleding.
Klanten ontvangen, sorteren van kleding, vouwen en helpen met kratten en
rekken plaatsen. Er is sprake van enige
fysieke belasting i.v.m. tillen en bukken. Wil jij helpen op maandag of
woensdag ochtend? Contactpersoon is
Lisanne Bron, lisanne.bron@fortewelzijn.nl 06 83544053
Tafeltje dekje in Groesbeek is op
zoek naar chauffeurs. Met eigen auto
worden dagelijks van 11.30-12.30 uur
warme maaltijden aan huis bezorgd.
Wil jij 1x per week mensen blij maken?
Contactpersoon is Saskia van den
Anker info@fortewelzijn.nl tel. 085
0406066
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.

williger die er met Hennie op uit gaat
of een goed gesprek houdt. Ook hierin
heeft Forte Welzijn een rol gehad in het
koppelen van de twee. En het sociaal
team heeft haar geholpen met ‘de
hulp’. Door de inzet van vrijwilligers
en hulp krijgt Hennie flink wat energie
en kan ze soms meer meehelpen als dat
ze er alleen voor zou staan. Het helpt
haar ook om haar gedachten te veranderen of zelfs te verzetten.
Vanwege haar beperkingen kan ze niet
alles 100%, maar door de kleine beetjes
hulp van anderen kan ze nog wel dat
wat ze nog kan 100% doen. Zoals
Hennie zelf zegt: Ik heb weinig mensen, maar wie ik ken zijn goede contacten. En met hen en hulp van hen haal ik
elke dag nog alles uit het leven!
Hennie leeft in de momenten, mede
dankzij inzet van Forte Welzijn en het
Sociaal Team.
Geschreven door Lisanne
opbouwwerker in Groesbeek.

Bron,

Tweeling als
licht geboren
Dit is de titel van een boek over een
meisje met een heel hoog geestelijk
bewustzijn. Ze werd geboren in de
Paasnacht 2001 samen met haar zusje
Elena. Zij kreeg de naam Christina.
Elena woog 600 gram, Christina 570.
Na maanden op de intensive care stierf
Elena, de sterkste van de twee, aan hersenvliesontsteking. Christina overleefde. Tot haar 6e werd ze gevoed met een
PEG-sonde en had ze allerlei kwaaltjes.
Tegelijk gaf ze blijk van een verrassende wijsheid en een hele intense band
met de dieren en de natuur. Ze was wat
je noemt een hoog-sensitief kind met
een sterk verruimd bewustzijn en allerlei paranormale gaven. Daarmee
behoort ze tot die nieuwe generatie kinderen en jonge mensen, die op een heel
nieuwe, voor ons nog bijna onbekende
manier in het leven staan: uitzonderlijk
open en liefdevol worden zij ons nieuwe geestelijke leid(st)ers. Zij laten ons
zien waar we als mensheid heen gaan
en hoe we onze grote problemen (klimaat, ziektes, armoede discriminatie)
kunnen oplossen. Christina is nu 19 en
geeft lezingen door heel Duitsland
soms zelfs voor meer dan 1000 mensen.. Zij zelf schrijft:
“Ik ben op aarde gekomen om de mensen een nieuw bewustzijn te geven. Ik
wil ze laten zien hoe ze vanuit onvoorwaardelijke liefde op een constructieve
manier met ‘onlicht’ kunnen omgaan.
Ook wil ik mensen hoop geven en ze
laten zien welke innerlijke waarde en
grootsheid ze bezitten”.
Haar moeder, een Zwitserse arts,
Bernadette van Dreien, heeft twee boeken over haar geboorte en opgroeien
geschreven. Christina zelf heeft een
boek geschreven met samenvattingen
van haar lezingen en voordrachten’.
Dat boek heet:
“Bewustzijn schept vrede”. Als u meer
van haar wilt weten Ze geeft een spirituele kijk op corona in een youtubefilmpje
onder:
https://youtu.be/RIhQ9paFFwQ
Heel interessant, omdat in ons eigen
omgeving steeds meer hoog-gevoelige
kinderen opgroeien, die niet altijd goed
begrepen worden, maar voor wie steeds
meer begrip ontstaat.
Jos van Rooij
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Wekelijks kraampje in de
Kloostertuin Groesbeek
Vanaf nu wekelijks iedere
dinsdag ons kraampje in
de
Kloostertuin
van
Mariëndaal. Van 14.0016.00 uur.
De vrijwilligers van de
Kloostertuin werken wekelijks in hun moes-, bloemen
en pluktuin. Daar komen
mooie producten uit voort.
Die verkopen we om weer
nieuwe materialen aan te
kunnen schaffen. We staan
met ons kraampje bij de
moestuinbakken van de
Kloostertuin (Mariëndaal)
aan de achterkant van de
Gasterij.
Wat is er allemaal te koop?
Moestuinplanten
zoals:
tomaten, flespompoenen,
witte en rode kolen. Later in
het jaar ook boerenkool,
spruiten etc.
Kruiden zoals peterselie, selderij, tijm,
rozemarijn, bieslook, basilicum, oregano en munt. Er zijn ook eetbare bloemen zoals Oost-Indische kers, goudsbloem, borage en aardpeer en de bessenstruikjes.
Daarnaast hebben we vergeten groenten zoals palmkool, Nieuw-Zeelandse
spinazie, rode en gele snijbiet en
melde. eenjarige bloemen zoals mirabi-

lis, en leeuwenbekjes.
En tot slot onze jams, dressings, vruchtensaus en de gedroogde kruiden.
Het aanbod zal wekelijks wat variëren.
De kleine plantjes kosten €0,50. De
grote planten en de bessen kosten € 1,We houden ons aan de 1½ meter
afstand van elkaar. Graag met contant
geld betalen.

Monumentje staat er weer mooi bij
OOIJ. Het monumentje en tevens zitplaats in de buurt van het Hollands-Duitsch
gemaal aan de dijk bij Nijmegen is onlangs schoongemaakt. Voorheen was het
helemaal ondergekalkt.
Foto: Henk Baron

Over cracks en over klunzen
Een leerrijke kroniek uit Groesbeeks’ Butenbossche binnenland
Ons verhaal begint met een in slechte staat verkerende Bweg. ruwe bakstenen, smal en vol oneffenheden, met
afstand de slechtst bestrate weg in de oude gemeente
Groesbeek. Misschien kent u deze weg wel die parallel
loopt aan de Cranenburgstraat. Het verschil tussen deze
wegen is dat de Cranenburgstraat deugdelijk geasfalteerd
en veel breder is. Een opmerkelijk verschil is dat voor de
Cranenburgstraat, terecht, een maximumsnelheid geldt
van 60 km, terwijl de Dennenkamp geen enkele snelheidsbeperking kent. Extra vervelend voor de bewoners aan de
Dennenkamp omdat dit niet alleen gevaarlijk is, zeker
voor wandelaars en fietsers, maar ook onaangenaam voor
hen bij regenweer (plassen waar auto’s doorheen rijden) of
droogte (stofwolken bij passerende auto’s). Komt bij dat
door de hoge toegelaten snelheid een luid en scherp wrijvingslawaai ontstaat.

door hen aan de orde gestelde te verwachten overlast tegemoet te komen Liever gaat het gemeentebestuur in zee met
een ondernemer die van een bijzonder gering maatschappelijk besef blijk heeft gegeven en zelfs in een interview
verklaarde dat je Nederlandse bestuurders, in tegenstelling
tot Chinese, gemakkelijk kan ringeloren. Een voorproefje
wordt in de huidige plannen al gegeven, Het niet bevestigde gerucht gaat dat de zonnepanelen niet op het dak, maar
op het land ernaast komen en ook zou het gebouw hoger
moeten worden dan in eerdere plannen is gemeld. Ook is
er sprake van de mogelijke plaatsing van windmolens.
Tégen hoge windmolens ver weg in het Reichswald, wel
,kleinere, in je achtertuin.
Wat eenmaal aanvaard is is aanvaard, later signaleer je
simpel dat het zo helaas toch niet gaat en er toch meer
nodig is. Wordt dus verder vervolgd.

Geen wonder dat de aanwonenden het probleem van de
hoge snelheid, dat wellicht ook extra verkeer veroorzaakt,
in het verleden meermaals bij de gemeente hebben aangekaart. Denk alleen al aan allerlei GPS systemen die “zien”
dat hier geen snelheidsbeperking geldt. Maar niet beseffen
hoe slecht deze weg is.
Nooit heeft de gemeente zich verwaardigd te reageren op
deze toch redelijke vraag..

Maar de cracks in dit gemeentebestuur zullen zich toch
zeker niet door Coolen laten koeioneren?
Zij tonen nu hun bestuurlijke kunsten al met het voornemen de goedkeuring voor de melkfabriek te behandelen
juist in deze Coronatijd en aan het begin van de vacantieperiode. Dit alles uiteraard voor een vlot en wrijvingsloos
bestuurlijk verloop!
Vandaar dat zij ook al geconstateerd hebben dat een onafhankelijk Milieu Effect Rapport (MER) voor dit akkefietje niet nodig is. Dat wordt gestaafd door een gepimpte
bureaustudie gemaakt in opdracht van de aanvrager.
Geheel onafhankelijk, dat spreekt. Zou het wellicht voor
een omstreden project als dit niet tòch passend zijn als zo
een onafhankelijk onderzoek er wèl kwam?

De overlast van deze weg voor de bewoners is de laatste
tijd sterk toegenomen door de afsluiting van de
Wylerbaan. Massaal scheurt nu het verkeer met veel
lawaai door deze straat.
Snelwegherrie op een hobbelige B-weg.
Al vanaf medio mei hebben een aantal bewoners, vaak ook
herhaald, de gemeente gevraagd deze overlast althans te
verminderen door het instellen van een snelheidsbeperking ofwel deze weg in ieder geval tijdelijk te sluiten voor
doorgaand verkeer. Natuurlijk beseffen zij dat het verkeer
omgeleid moet worden, maar in hun naïviteit denken zij
dan dat dit aan een voor hen aanvaardbare snelheid moet
gebeuren.
Of het nu aan het bestuursniveau in de gemeente Berg en
Dal ligt of aan volledige onverschilligheid ten aanzien van
de leefkwaliteit van hun bewoners, maar de enige reactie
die deze binnenlandertjes mochten ontvangen was dat er
wellicht over 6 tot 8 weken een antwoord zou komen.
Over minachting ten aanzien van de problemen van
gemeentegenoten gesproken! Ernstige overlast die direct
voortvloeit uit een door de gemeente ingestelde omleiding.
Waarbij geen enkele verkeersmaatregel of snelheidsbeperking, bijvoorbeeld ook in de Boersteeg wordt ingesteld.
Een simpel bord “niet inrijden” op de Wylerbaan en een
naar links gerichte pijl volstaan. Klaar!, zoekt u het verder
zelf maar uit. Fietsers in de berm en stofkapjes op.

Wat zich hier afspeelt is voor hen ook een duidelijke voorspelling wat iedereen helaas verwachten kan als de melkfabriek van Coolen doorgaat zoals de gemeente voorstelt.
Maar eveneens in soortgelijke situaties. Nauwelijks een
maatregel om de bewoners te ontzien en, indien er klachten komen, dan negeer je die gewoon. Oudere lezers moeten dat herkennen. Bij de ooit kippenfarm ging het ook zo:
wel overtredingen constateren, niet ingrijpen, de overlast
bleef.
In de huidige voorstellen voor de melkfabriek zitten nauwelijks maatregelen die de gemeente wil treffen om aan de

BEEK. Zaterdag kwam ze lachend het
terras van het Kulturhus op lopen en
een week later is ze een enthousiaste
steunpilaar voor ons gemeenschapshuis. Het was niet helemaal toevallig
dat Riet Groothuyse het terras op liep
want ze woont er pal tegenover én ze
herkende Menno, de kok van de Tavola
Aperta die daar plaats vond. We raakten in gesprek en ze had meteen zin om
mee te komen helpen om het Kulturhus
te laten bruisen. Het lag er al maandenlang veel te stil bij. De corona-periode
markeert de overgang naar een nieuwe
fase. We laten het niet meer afhangen
van een exploitant of het gezellig druk
wordt, maar we doen het zelf met
elkaar en dus met veel vrijwilligers.
Heb jij ook wel eens gedacht dat het

Foto: Henk Baron
beter of anders moest kunnen in het
Kulturhus, kom dan meedoen en laat je
horen. We hebben mensen nodig als
gastheer of gastvrouw om de buurtkamer te bemensen, bezoekers de weg te
wijzen in het gebouw en van koffie te
voorzien. Vind je het gezelliger om ’s
avonds bardienst te draaien? Ook daar
zoeken we mensen voor. Als je het zelf
te druk hebt om mee te komen doen,
kijk dan in je omgeving of je iemand
kunt aanmoedigen om het te gaan doen
en kom zelf lekker een keer op het zonnige terras zitten voor een koffie of een
biertje. Wij hopen dat je een keer komt
kijken of het iets voor je is. Je kunt bellen met Riet Groothuyse (0243226343)
of
Liny
Toenders
(0621590920).

De Rozet

(Advertorial)

Maar plotseling heeft de gemeente dan toch eindelijk gereageerd: de eerste ambulance was kort tevoren opgeroepen
voor datgene waarvan “je wist dat het eens zou gaan
gebeuren”. Kalveren en putten, het verhaal is bekend.
Is het daarom dat schriftsteller dezes enkele uren na dit
ongeval een bericht van de gemeente krijgt om te melden
dat de bewoners zeker overlast kunnen ondervinden maar
dat daar voorlopig weinig aan gedaan kan worden.
Procedures! formaliteiten! Die gaan uiteraard vòòr het
woongenot van de bewoners bij dit al jarenlang bestaand
probleem.

Kom je ook een handje helpen?
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Begrijpelijk dat veel lezers denken dat dit alles voor hen
een “ver van mijn bed show” is. Mis! Het kan iedereen
overkomen zoals nu, hier vlakbij, waarbij een rustig levende dorpsgenoot plotseling geconfronteerd wordt met een
(gesubsidieerd?) zonnepark van vele hectares op de landbouwgrond gelegen luttele meters van zijn idyllisch gelegen woning in onze nog aantrekkelijke omgeving. Il faut
le faire!
Kunt ú beste lezer het nog volgen? Dat grootste zonnepark
van Gelderland gaat stroom leveren.
Nee, niet voor de bewoners van de gemeente, maar voor
die nog te bouwen energieslurpende melkfabriek waar niemand op zit te wachten en waar überhaupt waarschijnlijk
geen behoefte aan is. Om deze fabriek én de gemeente vervolgens het predikaat “duurzaam” te verlenen wordt het
nog prachtige landschap tussen Wylerbaan en Boersteeg
verder verkwanseld. Is het geen toeval dat dit komt in de
omgeving van de melkfabriek en de Dennenkamp?
Toegegeven, het is wel visionair; tunnelvisionair.
Wordt dit Butenbossche binnenland zo tot de Gribus van
Groesbeek afgeserveerd? Althans in de ogen van het
gemeentebestuur?
En laten de omwonenden van de ooit kippenfarm die denken dat zij met de melkfabriek beter af zijn zich maar eens
flink achter de oren krabben. Deze hele kroniek en haar
voorgangster staan er borg voor dat die melkfabriek, of
wat het daarna weer zal worden, u allen de komende jaren
nog regelmatig zullen bezighouden. En hun belangen
staan daarbij zeker niet voorop! Zij zullen daarbij hun leefomgeving voortdurend moeten verdedigen. Het duiveltje
komt binnenkort uit het ei en daarmee is de saga van de
kippenfarm die melkfabriek wordt, en dus deze kroniek,
nog lang niet ten einde.
Deze kroniek over het bijna vergeten Butenbossche binnenland werd opgetekend door Fred Steenhoff
Post scriptum.
Deze kroniek wordt altijd vervolgd. Maandag 22 juni heeft
de gemeente Berg en Dal dan na bijna een maand verkeersoverlast en veel getouwtrek passende verkeersmaatregelen getroffen aan de Dennenkamp. Zeker ook na druk
van Peter Maas en zijn gemeenteraadsfractie. Waarvoor
dank. FS

De Rozet

PAGINA 10

23 juni 2020

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

Stalhouderij

Kasteelsche Hof

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

Arno's Haarmode
Tel. 0481-433407

Géro

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Inval-bezorgers gezocht
voor de zomervakantie

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

voor De Rozet in Groesbeek

Actie

(en voor andere dorpen mag je je ook aanmelden)

Trap stofferen:

Bezorgdienst Elyseese Hof
Richard Moleman, tel. 06-23502075

rse
e
v
i
d
t
i
u
Keuze ten tapijt
soor

bezorgdienstderozet@gmail.com

Albert Heijn van den Hatert

€ 395,-!

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

Inclusief tapijt

Horren

22 t/m 28 juni 2020

Lipton ice tea

Alle varianten*, combineren mogelijk
Bijv. green ice tea
2 pakken à 1.5 liter
*M.u.v. blik en ijs
De actieprijzen variëren van 1.29-3.99

e

2
gratis

in vele soorten

ACTIE
meten en montage gratis

Alle Magnum ijs

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

2
gratis

4⁵. ⁰ 2.² ⁵

9⁵. ⁸ 4.⁷ ⁹

Laatste week inleveren.
Is het bakje er niet meer, kijk op ah.nl/spaaractiereserveren.

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

in vele soorten

e

Week 26

Buitenzonwering

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

Combineren mogelijk
Bijv. almond
2 pakken à 6 stuks
De actieprijzen variëren van 3.19-5.89

8

Heel veel producten 2e gratis

Aanbiedingen geldig t/m zondag 28 juni
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

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

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

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

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

■ Heeft u klachten? Laat u testen
Sinds 1 juni kan iedereen met
corona-achtige klachten zich
laten testen bij de GGD. Voor het
maken van een afspraak belt u:
0800 - 1202. Meestal kunt u de
volgende dag terecht in de teststraat van de GGD. Er zijn 4 testtenten in Nijmegen en 1 in Tiel.
Alleen bij milde klachten
De teststraten zijn alleen bedoeld
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. As u getest
bent krijgt u de uitslag meestal binnen 2-3 dagen na de test. Tot die
uitslag bekend is, moet u thuisblijven.

Testen duurt een paar minuten
Als u een afspraak heeft is de procedure bij de teststraat eenvoudig:
u wacht bij een tent totdat u naar
binnen wordt geroepen. Binnen
neemt een GGD-medewerker met
een wattenstaaf testmateriaal af uit
uw keel en neus. Binnen een paar
minuten staat u weer buiten.
Meer informatie
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
of
www.rijksoverheid.nl/coronatest.

■ Kennismaken met… Wim Bakker
Wim Bakker is 59 jaar en woont in Millingen aan de
Rijn. Hij is een getalenteerd en beroepsmatig musicus, werkt daarnaast bij de politievakbond en is
een succesvol organisator van evenementen.
Sport, nieuws en psychologie
Naast zijn liefde voor muziek is Wim een sportliefhebber (hij kijkt álles) en een regelrechte nieuwsjunk.
Daarnaast houdt hij zich ook graag bezig met het denken van de mens. Psychologie is dan ook een hobby
van hem.
De politiek in
Wim is sinds 2015 politiek actief en 2 jaar raadslid. Hij
begon als bestuurslid bij het CDA Berg en Dal en is via
de carrousel opgeklommen naar de gemeenteraad.
Zijn vrouw Hannie de Jong had een aandeel in de partijkeuze van haar man. Hannie werd carrousellid bij het
CDA en later kandidaat-raadslid. Het programma en
gedachtegoed van het CDA vielen bij Wim al direct in
goede aarde.
Verloedering tegen gaan
Wim wil zich vooral sterk maken voor (het behoud van)
verenigingen. Hij ziet leegloop en het verdwijnen van
vrijwilligers. Verenigingen zijn volgens hem hét bindmiddel om de volgende generatie in de kernen te houden en hiernaartoe te halen. Maar wat te denken van
sociale woningbouw en het onderhoud daarvan? Dat
moet volgens Bakker anders. Hij ziet verloedering in

veel dorpen en daar ligt voor hem een grote uitdaging.
We hebben elkaar nodig
Hij wil nog het volgende kwijt: “We moeten denken in
kansen en uitgaan van onze gezamenlijke kracht. Ik
blijf hopen op één gemeente Berg en Dal waar niet
voor elk dorp of elke straat een politieke partij wordt
opgericht. Waar inwoners kijken naar het totaalplaatje
en krachten bundelen. Je wilt geen kloof tussen ‘wij en
zij’. Waar willen we over 20 jaar staan? En wat kunnen
we als raad en inwoners doen om voor elk dorp te realiseren wat daar nodig is? Daar hebben we in ieder
geval elkaar voor nodig”.
Wil je in contact komen met Wim Bakker? Dat kan via
w.bakker@bergendal.nl.

■ Verminderen wateroverlast buurtsuper Breedeweg

■ Evenementen in september en oktober
Tot 1 september zijn alle evenementen verboden. Hoe dat is voor evenementen in september of oktober weten we in de loop van augustus. We zijn
afhankelijk van de ontwikkelingen van het coronavirus. En van de landelijke en regionale regels die daarmee samenhangen. Zodra er duidelijkheid
is, meldt de gemeente en/of organisatie van het evenement dit.

De gemeente en Waterschap
Rivierenland hebben bij de
buurtsuper Breedeweg maatregelen genomen om wateroverlast bij hevige regen te verminderen.
Zo hebben we bijvoorbeeld een
afvoerbuis met roosters geplaatst
aan het einde van de parkeerplaats. Ook is de ingang van de
parkeerplaats verlaagd. Het overtollige regenwater dat van de weg
komt, kan hierdoor makkelijker via
de parkeerplaats wegstromen naar
de roosters. Via de roosters stroomt
het vervolgens in de achterliggende
sloot. Zo wordt het riool ontlast.
In het najaar gaan we het gebied
rondom de buurtsuper groener aankleden. We planten struikjes en wat
bomen.

■ Loket Duurzaam Wonen Plus met
vakantie
Loket Duurzaam Wonen Plus is van
22 juni tot en met 10 juli 2020 op
vakantie.
U kunt natuurlijk uw vraag per e-mail
blijven sturen naar info@duurzaamwonenplus.nl en de website blijven bezoeken: www.duurzaamwonenplus.nl.

Verminderen wateroverlast en
verdroging in Breedeweg
De gemeente Berg en Dal en
Waterschap Rivierenland werken
samen met inwoners aan het
verminderen van wateroverlast en
verdroging in Breedeweg. Een
onderdeel hiervan is het aanpassen
van de omgeving van de buurtsuper. Het werk bij de buurtsuper
doen we samen met de eigenaar
van het pand en Pluryn.
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Mededelingen
De mededelingen van deze week gaan over onderstaande adressen.
De mededelingen in dit huis-aan-huisblad zijn géén formeel juridische
bekendmakingen. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Meer informatie over deze mededelingen vindt u op www.overheid.nl/overuwbuurt.
U kunt zich ook abonneren op de e-mailservice op
www.overheid.nl/attenderingsservice om op de hoogte te blijven van
bekendmakingen binnen uw postcodegebied.

Omgevingsvergunningen
Beek
▪ De Geest 39, plaatsen terrasoverkapping (aanvraag)
▪ Meidoornstraat 10, plaatsen erker (aanvraag)
▪ Nieuwe Holleweg 23, dakopbouw (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 136, aanleg tuin en plaatsen overkapping (aanvraag)
▪ Rijksstraatweg 349, plaatsen uitbouw en erker (aanvraag)
▪ Verbindingsweg 6, brandveilig gebruik (aanvraag)
▪ Waterstraat 33, splitsen van een woning (aanvraag)
Berg en Dal
▪ Bisschop Hamerlaan 8, plaatsen pui voorzijde woning (aanvraag)
▪ Stollenbergweg 188, kap boom (aanvraag)
▪ Prinses Margrietlaan 9, kap boom (aanvraag)
▪ Prinses Wilhelminalaan 10, bouw erker (verleend)
Groesbeek
▪ Biesseltsebaan 10, verbouwen en verduurzamen woning en plaatsen
tijdelijke woonunit (verlengen beslistermijn)
▪ Bredeweg 21, verbouwen en uitbreiden huisartsenpraktijk (verleend)
▪ Cranenburgsestraat 99, realiseren aanbouw (verleend)
▪ Dorpsstraat 6 en 8a en 10, verbouwen/splitsen pand (aanvraag)
▪ Grafwegen 3a, uitbreiden woning (aanvraag)
▪ Grafwegen 26, vervangen en isoleren dak van woning en schuur
(verleend)
▪ Hogewaldseweg 2, plaatsen poort (verleend)
▪ Hulsbroek, bouw fitnesscentrum met bedrijfswoning (aanvraag)
▪ Hollands Klooster 1, verbouwen pand i.v.m. brandveiligheidsvoorschriften (verlengen beslistermijn)
▪ Nijmeegsebaan, kadastraal sectie F perceelnr 570, verplaatsen
bestaande bushalte
▪ Pannenstraat 28, vervangen kozijn voorzijde en verbouwen woning
(verleend)
▪ Parklaan 21, aanpassen gebruiksfunctie (verleend)
▪ Reestraat nabij 27, bouw woning (aanvraag)
▪ Spoorlaan 10, bouw 23 appartementen (aanvraag)
▪ Stationsweg 9, legaliseren van gewijzigde brandcompartimenten
(verleend)
▪ Wylerbaan 37, positief bestemmen van woning als tweede bedrijfswoning en aanduiden van woning als plattelandswoning (aanvraag)
Heilig Landstichting
▪ Philippuslaan 5, aanpassen gevel en bouw carport (verleend)
Kekerdom
▪ Botsestraat 23, verbouwen molen de Duffelt door toevoeging van een
ontmoetingsruimte en werkplaats in de belt (aanvraag)
▪ Duffeltdijk 34, aanleg kleinschalig kampeerterrein, verkoop van
streekeigen en agrarische gerelateerde producten en realiseren
kleinschalige horecavoorziening (aanvraag)
▪ Wethouder Sandersstraat 3 t/m 11, vervangen dak en kozijnen
(aanvraag)
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■ Het houdt niet op, totdat je iets doet
Ouderenmishandeling
komt
overal voor, ook bij u in de buurt.
Maakt u zich zorgen om een
oudere? Vermoedt u dat hij of zij
wordt verwaarloosd? Of het
slachtoffer is van financieel misbruik, psychisch of lichamelijk
geweld? Bespreek dit met
iemand die u vertrouwt. Of neem
contact op met Veilig Thuis via
0800-12000. Dit kan anoniem.
Ouderenmishandeling is niet altijd
duidelijk zichtbaar. Toch kunt u het
gevoel hebben dat er iets niet klopt.
U kunt iets doen door erover te praten of om advies te vragen. Vaak is
de oudere kwetsbaar, en afhankelijk van de pleger. Het gaat niet
áltijd om kwade wil. De zorg voor
een oudere kan iemand ook te veel
worden. Zeker in deze uitzonderlijke coronatijd kunnen spanningen
oplopen.
Vermoedt u ouderenmishandeling? Dit kunt u doen
▪ Let op mogelijke signalen van
ouderenmishandeling; zoals blauwe plekken, veranderingen in
gedrag, plotselinge angstklachten, geldgebrek of betalingsachterstanden. Of hoe de oudere bijvoorbeeld reageert op de vermoe-

delijke dader. Is het eenmalig of
komt het langere tijd achter elkaar
voor?
▪ Praat over uw zorgen met iemand
uit de omgeving van de oudere,
zoals een familielid, een buurvrouw of de verzorger. Misschien
herkent de ander deze signalen
ook.
▪ Praat met de oudere. Een simpel
praatje is soms al voldoende om
de oudere te laten weten dat u er
voor hem/haar bent en dat hij/zij

niet alleen is.
▪ Praat met de vermoedelijke dader.
Stel open vragen, bijvoorbeeld
“Hoe gaat het met de verdeling
van zorgtaken?”.
▪ U kunt altijd gratis bellen met een
Veilig Thuis-medewerker via 0800
2000 of chatten via www.veiligthuis.nl. Dit kan ook anoniem.
▪ Hulpverleners kunnen u advies
geven over wat u kunt doen, en
hoe Veilig Thuis kan helpen.

■ Subsidieregeling energiebesparen stopt
Maar gemeente en Rijk blijven ondersteunen bij verduurzamen
woning
De gemeente Berg en Dal heeft
de afgelopen 2 jaar € 1.000.000
subsidie gegeven voor isolatie
en zonnepanelen. Ruim 2.000
huiseigenaren hebben gebruik
gemaakt van de subsidieregeling. Die subsidiepot is nu leeg.
Maar de gemeente blijft het verduurzamen van de eigen woning
ondersteunen. Onder andere
door het Loket Duurzaam Wonen
Plus
en
met
de
lening
Toekomstbestendig Wonen. En
er is een subsidieregeling vanuit
de Rijksoverheid.

Advies van het Loket Duurzaam
Wonen Plus
De gemeente blijft haar inwoners
ondersteunen door adviezen via
het Loket Duurzaam Wonen Plus
en de site www.duurzaamwonenplus.nl. Daar kan men terecht met
vragen over de landelijke subsidieregelingen, duurzaamheidsleningen en over concrete isolatiemaatregelen.
Het loket kan inwoners en verenigingen van eigenaren (VvE's) vertellen welke subsidies er zijn en

Leuth
▪ Duffeltdijk 1, aanleg elektra kabels en plaatsen MSR station
(aanvraag)
▪ Reusensestraat 20, renoveren dak (aanvraag)
▪ Reusensestraat 22, renoveren dak (aanvraag)

waar zij die kunnen aanvragen.
Ook helpt het loket met aanvragen
als inwoners en VvE’s er zelf niet uit
komen. En ze helpen met het aanvragen en vergelijken van offertes.
Lening
Toekomstbestendig
Wonen
Huiseigenaren kunnen nog steeds
goedkoop geld lenen voor onder
andere energiebesparing. De
gemeente Berg en Dal heeft daarvoor de lening Toekomstbestendig
Wonen. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden op onze website
www.bergendal.nl. Zoek op ‘lening
toekomstbestendig wonen’. Het
Loket Duurzaam Wonen Plus kan u
ook helpen met informatie over de
lening.
Subsidieregeling Rijksoverheid
U kunt tot eind 2020 de ‘subsidie
voor energiebesparing eigen huis’
(SEEH) aanvragen. Dit is een subsidie van de Rijksoverheid. U kunt
de
subsidie
aanvragen
via
www.rvo.nl. U moet minimaal 2 isolatiemaatregelen nemen. Deze
subsidieregeling is ook geschikt
voor VvE’s. Vanaf 2021 is er ook
subsidie voor isolatie beschikbaar.
Isolatie wordt dan gesubsidieerd
via
de
Investeringssubsidie
Duurzame Energie (ISDE).

Millingen aan de Rijn
▪ Beethovenstraat 47, plaatsen dakkapel (verleend)
▪ Burgemeester Reijmersstraat 2, realiseren erfafscheiding (niet
vergunningplichtig)
▪ Burgemeester Reijmersstraat 6, wijzigen bedrijfsdoeleinden naar
woonbestemming (verleend)
▪ Pastoor Graatweg 32, vervangen keukenraam door schuifpui en
dichtmaken achterdeur (aanvraag)
▪ nabij Rijndijk 33, bouw woning (aanvraag)
▪ Vossengraaf 5, uitbouw woning (verlengen beslistermijn)
▪ Wethouder Burgers-stee 36, aanleg uitrit en kap bomen (verleend)
▪ Zeelandsestraat 7, plaatsen schutting (verlengen beslistermijn)
Ooij
▪ Nabij Ooijse Bandijk 36b, plaatsen historisch informatie paneel
(buiten behandeling stellen)
▪ Ooijse Bandijk 12, verbouwen monumentale woning (verlengen
beslistermijn)
▪ Prins Bernhardstraat 24, plaatsen schuurtje (verleend)

Ruimtelijke Ordening en Milieu
Bestemmingsplan
Klein Amerika 7 Groesbeek, gewijzigd vastgesteld
Vervolg mededelingen op pagina 4

■ Meld u aan voor de nieuwsbrief
Om de twee weken staat
ons gemeentelijke nieuws in
de Rozet. U kunt dit nieuws
ook digitaal ontvangen via
een nieuwsbrief. Wilt u dit?

Meld u aan!
Hoe kunt u zich aanmelden?
Stuur een e-mail naar nieuwsbrief@bergendal.nl. Zet in deze

mail het e-mailadres waarmee u
zich wilt aanmelden. Wij voegen uw
mailadres toe aan de lijst. U ontvangt dan iedere week een nieuwsbrief van ons.

3

www.bergendal.nl

■ Verlenging Tozo-regeling vanaf 1 juni

Vervolg mededelingen

Vanaf maandag 1 juni kunnen
Berg en Dalse zelfstandig ondernemers een verlenging van de
Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)
aanvragen. Deze verlenging,
Tozo 2 genoemd, loopt van 1 juni
tot en met 30 september. De eerste ondersteuningsronde, Tozo
1, liep van 1 maart tot en met 31
mei.

Ook als u geen gebruik heeft
gemaakt van Tozo 1 kunt u Tozo 2
aanvragen.
Verschil Tozo 1 en Tozo 2
Het belangrijkste verschil tussen
Tozo 1 en Tozo 2 is dat we bij Tozo
2 wél rekening houden met het
inkomen van een partner. Het inkomen van uw partner brengen we in
mindering op de Tozo 2-uitkering.
Dit was niet het geval bij Tozo 1.

met 30 september (3 maanden).

De Tozo is er voor zelfstandig
ondernemers die door de coronacrisis minder inkomsten hebben en
het zonder deze uitkering financieel
niet redden. De uitkering vult het
inkomen uit een bedrijf of beroep
aan tot het sociaal minimum.

Tozo 2 gaat in nadat de Tozo 1
afloopt en duurt maximaal 4
maanden.
Heeft u een Tozo 1-uitkering tot
en met 31 mei 2020? Dan gaat
de Tozo 2 in op 1 juni en loopt
tot en met 30 september (4 maanden). Loopt de Tozo 1-uitkering
tot en met 30 juni? Dan gaat de
Tozo 2 in op 1 juli en loopt tot en

Vragen?
Meer informatie over de Tozo en
een overzicht van alle regelingen
en maatregelen vindt u op
www.bergendal.nl → coronavirus
→ Hulp voor ondernemers. Vragen
over de Tozo-regeling kunt u stellen
via bbz@bergendal.nl.

U kunt Tozo 2 met terugwerkende
kracht tot 1 juni 2020 aanvragen.

Waarom is de Tozo verlengd?
De Rijksoverheid heeft de Tozo verlengd omdat de gevolgen van de
coronacrisis voor veel ondernemers nog niet voorbij zijn.
Ondernemers krijgen vaak nog niet
voldoende opdrachten binnen. Of
ze kunnen hun beroep nog niet op
een normale manier uitoefenen.

Helpen bij het Herstelcentrum
Het herstelcentrum aan de
Nijmeegsebaan opent langzaamaan weer de deuren voor bezoekers en vrijwilligers. Wilt u op aangepaste wijze zorgen dat patiënten
weer in contact kunnen komen met

bezoekers? Of even een wandeling
buiten mogelijk maken? Of bent u
liever praktisch bezig op de terrassen
en
buitentuinen?
Contactpersoon
is
Monique
Broeder,
m.broeder@zzgzorggroep.nl of 024 3017111.

Digitaliseren bladmuziek
Fanfare Wilhelmina wil graag de
grote hoeveelheid aan bladmuziek
digitaliseren. Bent u handig op de
computer? Contactpersoon is Miel
Fransen, info@fanfarewilhelminagroesbeek.nl t of 024 3975019.

Meedenken en meedoen bij
Mantelzorg Berg en Dal
Mantelzorg Berg en Dal is er voor
mantelzorgers die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wilt
u meedenken of meedoen? Het
bieden van een zorgpauze zodat de
mantelzorger even weg kan, meehelpen activiteiten organiseren of
de PR verzorgen? Contactpersoon
is Hanneke Klievink, info@mantelzorgbergendal.nl of 06-13198559.

Andere vacatures
Staat er geen geschikte vacature
voor u bij? Kijk voor vele andere
vacatures op www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/bergendal.
Forte
Welzijn gaat graag met u in gesprek
over
de
mogelijkheden.
Contactpersoon is Anke Jacobs. U
kunt contact opnemen via e-mail
vspbergendal@fortewelzijn.nl of via
telefoon 085 0406066.

■ Uit de raad van Berg en Dal:
opnieuw digitaal vergaderen
De gemeenteraad van Berg en Dal vergaderde op
11 juni 2020. Het was de tweede digitale raadsvergadering.
In verband met de coronacrisis is besloten om in ieder
geval tot aan het zomerreces geen fysieke bijeenkomsten voor de gemeenteraad te organiseren. De
gemeenteraad vergadert daarom digitaal. De agenda
bestond dit keer vooral uit hamerstukken, maar er werd
ook gedebatteerd.
Wat stond er op de agenda?
Energiebesparende maatregelen
De afgelopen jaren heeft de raad 1 miljoen euro
beschikbaar besteld voor subsidie voor energiebesparende maatregelen. Er is flink geïnvesteerd in het verduurzamen van de eigen woning. Ruim 2000 huiseigenaren hebben er gebruik van gemaakt. Het subsidiebedrag dat de raad beschikbaar heeft gesteld is nu volledig gebruikt. Het college vroeg de raad om de subsidie te beëindigen en geen extra budget beschikbaar te
stellen. Er is sinds 2019 namelijk een nieuw budget
voor subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)
vanuit de Rijksoverheid beschikbaar.
Enkele fracties hadden graag gezien dat de subsidieregeling werd doorgezet. Uiteindelijk ging een ruime
meerderheid (18 voor en 5 tegen) toch akkoord met het
beëindigen ervan.

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.

■ Geen Veteranendag 2020
Vanwege het coronavirus gaat de
Nationale Veteranendag dit jaar
niet door. Om die reden houdt de
gemeente Berg en Dal dit jaar
ook geen lokale Veteranendag.
Ieder jaar bedankt Nederland veteranen die ingezet zijn in dienst van
de vrede, nu en in het verleden. De
Veteranendag is er voor erkenning
en
waardering
van
alle
Nederlandse veteranen.

■ 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.
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Moties
Op de agenda stonden drie moties (verzoeken aan het
college), waarvan er één werd aangenomen. Die kwam
van GroenLinks en CDA en ging over samenwerkingen. De gemeente voert veel taken uit in samenwerking met andere gemeenten in de regio. Dat zijn de
gemeenschappelijke regelingen (bv. Veiligheidsregio,
ODRN, GGD). De raad stelde voor om met alle
gemeenten in de regio afspraken te maken over de
inflatie (stijging van kosten omdat personeel en materialen duurder worden) en afspraken over hoeveel en
hoe te bezuinigingen. De raad vroeg in meerderheid
(15 voor en 8 tegen) aan het college om hierover in
overleg met de regiogemeenten afspraken te maken,
zodat dit in de toekomst gelijk loopt.
Overige genomen besluiten
▪ Ingestemd met beleidsaanpassingen in het kader van
het Regio-naal Programma Werklocaties;
▪ Ingestemd met de jaarstukken 2019 en begrotingen
2021 van gemeenschappelijke regelingen (waaronder GGD, ODRN, MARN, MGR, VRGZ, GO Arnhem /
Nijmegen, BVO-DRAN).
Meer zien en lezen?
Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat
via onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl.
Per agendapunt kunt u terugkijken. Klik in de kalender
op de vergadering. Daar staan ook de andere vergaderstukken. De vergaderstukken zijn ook te vinden via
de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor “Berg
en Dal”.
Sociale media
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie
over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op
Twitter, Facebook en Instagram. Door op deze media
te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal” komt u bij
ons kanaal.
Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met
griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is
op 9 juli 2020. Dit is de laatste vergadering voor het
zomerreces.

Activiteiten niet mogelijk
De lokale Veteranendag biedt veteranen de mogelijkheid om samen
herinneringen op te halen. Om te
spreken met anderen die hetzelfde
hebben doorgemaakt. Dit jaar
stond ook een rondleiding door het
geheel vernieuwde Vrijheidsmuseum op het programma.
Helaas zijn deze activiteiten met
een grote groep op 1,5 meter
onderlinge afstand onmogelijk en
ook niet gezellig. Bovendien behoren veel veteranen tot de risicogroep van het coronavirus. Daarom

ziet de gemeente helemaal af van
de Veteranendag 2020.
Veteranenvlag op 27 en 29 juni
Uit waardering voor en erkenning
van de veteranen hangt de
gemeente bij het gemeentehuis de
Veteranenvlag uit op zaterdag 27
juni (Nationale Veteranendag) en
op maandag 29 juni (de dag waarop de gemeentelijke Veteranendag
gehouden zou worden).
Burgemeester Mark Slinkman
hoopt volgend jaar zijn respect
weer te mogen tonen op de lokale
Veteranendag!

Foto van veteranshop.nl

■ Blijf niet rondlopen met zorgen over
dementie
De coronacrisis heeft veel
invloed op ons leven. Ook op
mensen met dementie en hun
naasten. Heeft u vragen of zorgen? Maak ze bespreekbaar.

ten, koffie te drinken, etc. Zorg voor
voldoende ontspanning, beweging
en frisse lucht. Probeer uw eigen
zorgen niet te veel te uiten bij uw
naaste.

Bespreek uw zorgen
Door de coronacrisis zijn we meer
thuis. Misschien zijn u daardoor
dingen opgevallen bij uw naaste. Is
het karakter van uw naaste veranderd? Wordt zijn/haar geheugen
minder? Vermoedt u dementie?
Bespreek u zorgen met uw huisarts. Of bel de Alzheimer Telefoon
(dagelijks bereikbaar op 0800 5088 van 9:00 tot 23:00 uur). Als u
een zorgtrajectbegeleider heeft,
kunt u uw zorgen ook met hem of
haar delen.

Vraag uw omgeving om hulp
Veel mantelzorgers vinden deze
periode erg zwaar. Goed voor uzelf
zorgen is makkelijker gezegd dan
gedaan. Vraag op tijd hulp aan
familie, vrienden of buren. Bijna
iedereen vindt het fijn om iets te
kunnen betekenen voor een medemens!

Geef structuur aan de dag
Als uw naaste nog niet naar de
dagbesteding kan of maar heel
beperkt, probeer dan dagbesteding
thuis na te bootsen. Structuur is
heel belangrijk: probeer om op hetzelfde tijdstip op te staan, te ontbij-

Organisaties waar u terecht kunt
Er zijn ook organisaties waar u kunt
aankloppen. Forte Welzijn ondersteunt bijvoorbeeld initiatieven en
diensten die kunnen helpen in deze
periode: 085-0406066. Of bel naar
de ‘Vertel eens lijn’ 024-2049699.
Bij Mantelzorg Berg en Dal kunt u
informatie krijgen. U kunt ze op
werkdagen bereiken via 0850406066. U mag ook bellen als u
gewoon zin heeft in een praatje.
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Heeft u moeite met rondkomen?
Rondkomen met een laag inkomen is niet makkelijk. Daarom zijn er voor inwoners met een laag inkomen verschillende regelingen.
Deze hebben we voor u op een rijtje gezet.

Regelingen die u kunt aanvragen bij de gemeente

Vervolg regelingen en ondersteuning die u ergens anders kunt aanvragen.

Extra geld voor inwoners met een laag inkomen

Voedselbank

Heeft u al drie jaar of langer een laag inkomen? Dan kunt u met de
Individuele inkomenstoeslag een extra geldbedrag krijgen. U moet
hiervoor 21 jaar of ouder zijn en jonger dan de AOW leeftijd.

Heeft u onvoldoende inkomen? Dan kunt u via uw hulpverlener een
voedselpakket aanvragen. Kijk voor meer informatie en voorwaarden op
www.voedselbankgroesbeek.nl

Doe Mee!

Kledingbank Nijmegen ook voor inwoners Berg en Dal

Iedereen moet mee kunnen doen aan leuke, leerzame en gezonde

U kunt een kledingpakket aanvragen als u tijdelijk te weinig geld heeft
om kleding te kopen. Bel 06-558 656 68 of stuur een mail naar
info@kledingbanknijmegen.nl. Voor een kledingpakket heeft u een
verwijzing nodig van uw zorgverlener.

activiteiten. Met de Doe Mee! regeling betaalt de gemeente een deel
van de kosten voor allerlei activiteiten. Dit geldt ook voor
schoolactiviteiten in het basis- en voortgezet onderwijs.

Geen eigen bijdrage individuele Wmo-voorziening
U hoeft geen eigen bijdrage te betalen voor een individuele Wmovoorziening als u een laag inkomen heeft.

Bijzondere bijstand
Maakt u door persoonlijke omstandigheden noodzakelijke kosten?
Bijvoorbeeld door ziekte, een beperking of door andere bijzondere
omstandigheden? En krijgt u de kosten niet op een andere manier vergoed? Dan kunt u voor deze kosten een vergoeding aanvragen.

Kosten kinderopvang
Kunt u door sociale of medische redenen tijdelijk niet voor uw kinderen
zorgen? Heeft u geen familie of vrienden die u kunnen helpen?
En krijgt u geen kinderopvangtoeslag van de belastingdienst?
Dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen.

Studietoeslag voor studenten met een beperking
Studeert u en kunt u door een beperking niet werken? Dan kunt u
misschien een individuele studietoeslag krijgen. Dat is een extra bedrag
voor studenten met een beperking. Vraag de Individuele Studietoeslag
voor de start van het studiejaar aan.

Hulp bij schulden
De schuldhulpverlener van de gemeente kan u helpen als u schulden
heeft en er zelf niet meer uitkomt.

Zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen
De gemeente heeft een zorgverzekering voor inwoners met een laag
inkomen: de gemeente zorgverzekering. De gemeente zorgverzekering
loopt via VGZ en CZ.
Aanmelden kan ieder jaar vóór 1 januari via www.gezondverzekerd.nl

Wilt u weten of u gebruik kunt maken van bovenstaande
regelingen? En wat u precies moet doen om ze aan te
vragen? Kijk op www.bergendal.nl/regelingenlaaginkomen
Telefonisch zijn wij iedere werkdag tussen 08.30 en 17.00 uur
bereikbaar via telefoonnummer 14024.

Regelingen en ondersteuning die u ergens anders
kunt aanvragen
Schuldhulpbuddy
Vrijwilligers van SchuldhulpBuddy helpen u bij het oplossen van uw
schulden. Voor meer informatie, bel naar 06-130 817 34 of stuur een
mail naar info@sshb.nl

Aanvulling op uw AOW
Krijgt u AOW maar is uw totale inkomen lager dan het minimuminkomen? Dan kunt u misschien een Aanvullende Inkomensvoorziening
Ouderen (AIO-aanvulling) aanvragen. De AIO vult uw inkomen aan tot
het minimuminkomen. U kunt de AIO aanvragen via www.svb.nl/aio

Toeslagen belastingdienst
Als u een laag inkomen heeft, kunt u toeslagen van de belastingdienst
krijgen. Bijvoorbeeld: huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget,
kinderopvangtoeslag. Kijk op: www.belastingdienst.nl/toeslagen

Invullen van formulieren, lezen en beantwoorden
moeilijke brieven
Neem contact op met:
• De ouderen adviseurs, voor inwoners boven de 50 jaar:
tel. 06 - 30 76 39 31
• De Wmo adviesgroep, voor inwoners van alle leeftijden:
bel 06 - 13 41 59 75 of stel uw vraag via de website
www.wmoadviesgroepbergendal.nl
Deze vrijwilligers helpen u gratis. Bijvoorbeeld met de volgende vragen:
• Heb ik recht op huurtoeslag of zorgtoeslag?
• Wat kan de thuiszorg voor mij betekenen?
• Hoe kan ik een woningaanpassing of vervoersvoorziening krijgen?
 +HELNUHFKWRS¿QDQFLsOHYHUJRHGLQJYDQGHJHPHHQWHYRRU
speciale kosten?
• Wat moet ik allemaal regelen bij een scheiding?
• Hoe vul ik mijn belastingaangifte in?
Ook voor andere vragen kunt u terecht bij de vrijwilligers.

Rechtswinkel Berg en Dal
De rechtswinkel Berg & Dal geeft gratis juridisch advies. Ook helpen zij
u bij het invullen van een moeilijk formulier of beantwoorden van een
moeilijke brief. Bel voor meer informatie naar 06-103 252 08 of mail
naar info@rechtswinkelbergendal.nl.
Zie ook: www.rechtswinkelbergendal.nl

Cursus omgaan met de computer
Steeds vaker wordt de computer gebruikt. Bij de bibliotheek kunt u
terecht voor een cursus omgaan met de computer. Bel 024-3274950 of
mail naar bvhelvoort@obgz.nl

Cursus omgaan met geld
In de cursus ‘Omgaan met Geld’ leert u hoe u inkomsten en uitgaven
beter op elkaar af kunt stemmen. Ook krijgt u besparingstips.
De cursus is een keer per jaar in Groesbeek of in Millingen aan de Rijn.
Meer informatie: ROC-educatie tel. 024-890 4024 / 0900-9509.

Kunt u de gemeentelijke- en waterschapsbelasting
niet betalen?
Misschien heeft u recht op kwijtschelding. U hoeft dan geen
gemeentelijke belastingen of waterschapsbelasting te betalen. Ga naar
www.munitax.nl voor de gemeentelijke belastingen en naar www.bsr.nl
voor de waterschapsbelasting.

Hulp bij uw thuisadministratie
Vrijwilligers van Humanitas helpen u bij het op orde brengen van uw
papieren en administratie. Meer informatie: www.humanitas.nl (afdeling
Nijmegen), tel. 06-275 805 52 (dinsdagmiddag tussen 14.00 en
17.00 uur) of ta.nijmegen@humanitas.nl

Bereken uw recht
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor landelijke regelingen?
Kijk dan op www.berekenuwrecht.nl
De gemeente Berg en Dal heeft dit overzicht samengesteld in overleg met betrokken
organisaties. Heeft u een klacht over een organisatie? Neem dan contact op met de
organisatie.
Heeft u een klacht over de gemeente? Neem dan contact op met de gemeente via telefoon
14024. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

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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Harmonie K.N.A. Beek: Slaatjes-actie 4 juli

Buitensport bij Fysiotherapie Ooij

U kunt een bestelling plaatsen door
uiterlijk maandag 29 juni te mailen
naar: KNA.slaatjesactie@gmail.com
of een briefje met Uw bestelling en
naam + adres in te leveren bij
Patrijsstraat 2 Beek

OOIJ. Sinds buitensporten weer mag hebben ze daar bij Fysiotherapie Ooij ook
wat op gevonden. Fysiotherapeut Jurgen Emsbroek oefent met de mensen in de
tuin van de praktijk in Ooij. En ze hadden er schik in.
Foto: Henk Baron

Zaterdag 4 juli 2020 houdt Harmonie
K.N.A. uit Beek voor de 8e keer haar
jaarlijkse zomer - Slaatjesactie.
Het aanbieden van muziekonderwijs op
de basisschool, de opleiding van eigen
jeugdige leerlingen en de aanschaf van
muziekinstrumenten, vergt behoorlijke
investeringen en om de drempel voor
leerlingen niet te hoog te maken, is
deze bijdrage erg welkom!

Uw bestelling wordt op zaterdag 4 juli
tussen 9.00 en 12.00u tegen contante
betaling bij u afgeleverd door één van
onze leden.
Harmonie K.N.A. rekent op U!

Aanrijding in Wyler
Zaterdagmorgen 13 juni vond bij de
“kleine grensovergang” in Wyler een
aanrijding plaats tussen een fietser een
een auto. De automobilist zag de wielrenner over het hoofd met een botsing
tot gevolg. Omdat het in Duitsland
gebeurde, is Duitse politie ter plaatse

gekomen, alsmede een Duitse ambulance.
De fietser is onderzocht maar hoefde
niet mee naar ziekenhuis. Alle betrokkenen komen uit Nederland.
Foto: Waldie Rutten

Daarom komen de mensen van
Harmonie K.N.A. op zaterdag 4 juli in
Beek langs met de ambachtelijk
gemaakte slaatjes. Wij kunnen deze
voor U verzorgen in samenwerking met
slagerij Eef van Ginkel.

Mooie zonnige dag voor een
bloemetje van de Zonnebloem
afdeling Groesbeek

U betaalt € 4,- voor één overheerlijk
slaatje en voor € 11,- krijgt U er drie!

Nieuw politiek burgerinitiatief in Kranenburg
KRANENBURG. Op zondag 13 september zijn in Duitsland de gemeenteraadsverkiezingen (Kommunalwahl),
en dus ook in Kranenburg. Aan de start
verschijnt een nieuw gezicht:
Wählergemeinschaft ‘Bürgerdialog’
(WGB). De gevestigde partijen CDU,
SPD, FDP en Grüne-Bündnis ‘90 krijgen er een concurrent bij. De WGB ziet
zich niet zozeer als een standaard politieke partij met grootse ambities, maar
meer als een burgerinitiatief die probeert om burgers zo goed en zo veel
mogelijk te betrekken bij wat er in de
gemeente Kranenburg op allerlei terreinen leeft. En interessante thema’s zijn
er genoeg: infrastructuur, het plaatselijke centrum, integratie, natuur en
milieu, bestemmingsplannen. De
WGB, die pas op 10 februari dit jaar
werd opgericht, wil de burgers in de
gemeente Kranenburg zo helder en volledig mogelijk te informeren over allerlei thema’s en mogelijke knelpunten
hierbij. Transparantie en goede voorlichting rond politieke processen spelen hierbij een centrale rol. Time flies,
zeker in de zomermaanden, en daarom
is er voor de nieuwe groep volop werk
aan de winkel. Veel bewoners in de
gemeente kennen de nieuwe beweging
misschien nog niet, maar daar gaat verandering in komen. Sandra van der
Zweep (Nederlandse, woont in
Nütterden) van BGD: “De komende
tijd zullen we zeker van ons laten
horen, zo komt er binnenkort een flyer
waarmee we onze ideeën, wensen en

voorstellen kenbaar willen maken.” De
flyer wordt tweetalig (Duits en
Nederlanders), want de WGB wil juist
ook de Nederlanders in de gemeente
Kranenburg motiveren om aan de
komende verkiezing deel te nemen.
Van der Zweep: “Veel Nederlanders
weten niet eens dat ze mogen stemmen.
We willen heel graag ook hen bij het
wel en wee van onze mooie gemeente
betrekken. Hun stem is net zo belang-

rijk.”
Deelname aan verkiezingen kan niet
zonder enige ambitie. Sandra van der
Zweep: “Een paar zetels in de raad zou
voor ons al een fantastisch resultaat
zijn.” Ook doet Van der Zweep een
gooi naar het ambt van burgemeester.
Meer
informatie
over
de
Wahlgemeinschaft Bürgerdialog in
Kranenburg is te vinden op
www.wgbuergerdialog.de.

Elf bewoners van de Molenweg in
Groesbeek zijn donderdag verrast door
Postcode Loterij-ambassadeur Gaston
Starreveld. Op hun postcode 6561 AJ is
in de meitrekking de PostcodeStraatprijs gevallen.

De volgende bedragen zijn gewonnen:
• 75.000 euro (1 winnaar)
• 50.000 euro (3 winnaars)
• 25.000 euro (5 winnaars)
• 12.500 euro (2 winnaars)
Onder de winnaars van deze Straatprijs
is tevens een auto verloot.
Hannie (63) reageert enthousiast:

wagen , naar hun leden. Teun van
Grinsven (de man met zijn groene vingers) zette alvast de bloemetjes buiten.
Foto: Piet Spanjers

Geen K.A.C. meer dit schooljaar
Sandra van der Zweep en Frank Nolte zijn twee mede-oprichters van het nieuwe
burgerinitiatief in Kranenburg ‘Wahlgemeinschaft Bürgerdialog’.

Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld
verrast inwoners uit Groesbeek met 375.000 euro

Gaston gaat weer de straat op
Postcode Loterij-ambassadeur Gaston
Starreveld sloeg de afgelopen weken de
feestelijke uitreikingen over vanwege
de voorschriften rond het coronavirus.
Inmiddels is Gaston weer op straat te
zien: "Eindelijk! Het was fantastisch
dat de winnaars tijdens het videobellen
zo enthousiast reageerden. Maar het is
natuurlijk nog veel leuker dat ik nu
weer de straat op kan en de deelnemers
in het echt zie als ik ze verras met
mooie prijzen! Dan is het nog best een
uitdaging om op gepaste afstand te blijven."

Woensdag 17 juni brachten vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling
Groesbeek een bloemetje, te voet, per
fiets , met de auto en zelfs in de kinder-

GROESBEEK. Ondanks de versoepeling van de coronamaatregelen, zoals
het openen van de scholen, heeft Kind
Activiteitenclub Op de Heuvel besloten
om dit schooljaar geen K.A.C. meer te
organiseren. Op hun Facebookpagina
valt te lezen: ‘Wij vinden het nog te
risicovol en er zitten onzettend veel
regels aan. Maar als we volgend
schooljaar weer kunnen beginnen zullen we er een knalfeest van maken.
Lieve kinderen en ouders blijf gezond

Indrukwekkend afscheid van
Maurice Seegers in Ooij
Vrijdagmorgen vond onder grote
belangstelling de uitvaart plaats van de
onlangs overleden inwoner van Ooij,
Maurice Seegers. Vele dorpsgenoten,
vrienden en bekenden waren naar het
Reiner van Ooiplein gekomen om daar
afscheid van Maurice te nemen. Veel
collegavrachtautochauffeurs hadden
hun voertuig langs de route geparkeerd.
De kist was geplaatst op een van de
trucks van het bedrijf waar Maurice als
vrachtautochauffeur werkzaam was.

Een paar van de gelukkige prijswinnaars
"Geweldig! Mijn kleindochter heeft net
haar rijbewijs gehaald en ik wil zelf
ook een nieuwe auto kopen."
Edward (49) reageert blij verrast:
"Geweldig! Ik ben toe aan een nieuwe
auto."
Jack en Bertiene weten wel raad met
hun prijs: "We willen heel graag een
droomreis naar Australië maken."

allemaal en tot volgend schooljaar!’
Doordat de K.A.C. nog steeds gesloten
is, konden ze helaas ook niet hun derde
verjaardag vieren. Dat zullen ze ongetwijfeld volgend schooljaar goedmaken.
Kijk voor meer informatie en foto’s op
de Facebookpagina van Kind
Activiteiten Club Op de Heuvel. Bekijk
de actuele agenda van Voorzieningshart
Op de Heuvel op:
www.opdeheuvelgroesbeek.nl/agenda/

Terwijl deze het plein opreed, geëscorteerd door twee andere wagens, werden
door de aanwezigen fakkels aangestoken en klonk er een oorverdovende
geluid van de claxons van de vrachtauto’s. Tijdens het passeren van de stoet
draaide zanger en entertainer Robert
Pouwels de muziek van ”You never
walk alone” als hommage aan de overledene. Het publiek applaudisseerde en
de stoet vervolgde haar weg naar zijn
laatste rustplaats. Een waardig eerbetoon.

Foto: Piet Spanjers
Het is al de 4e keer dat het heuveldorp
in de prijzen valt. 2016 De
Ruyterstraat. 2017 Jacob Marisweg.
2018 Kardinaal Gerardstraat. En dan
nu de Molenweg.
Meer info:
https://www.postcodeloterij.nl/hoewerkt-het/de-postcodestraatprijs
Vrienden en bekenden langs de route in Ooij

Foto: Henk Baron
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GrensInfoPunt van
de Euregio Rijn-Waal

Vragen te over

Gratis circulaire ruil app voor regio Nijmegen
Gratis circulaire ruil app nu beschikbaar
Beter gebruik van producten en
diensten
Professor Jan Jonker van de Radboud
Universiteit werkte met zijn team de
afgelopen vier jaar aan het idee hoe de
functionele capaciteit van producten en
diensten beter benut kan worden. Heel
veel producten worden namelijk maar
amper gebruikt. Dit moet beter kunnen
vond Jonker. Deze ruil app zorgt voor
een duurzamer gebruik van producten
en diensten. De SamSamBank app kan
door inwoners gebruikt worden om
gratis producten en diensten te ruilen.
Daarnaast biedt het voor ondernemers
uitzonderlijke kansen voor de ontwikkeling nieuwe, circulaire en duurzame
businessmodellen.

Door de coronapandemie is het
GrensInfoPunt (GIP) van de Euregio
Rijn-Waal in Kleve op dit moment
niet zo zichtbaar als voorheen –
maar het heeft het drukker dan ooit.
“Ik heb de afgelopen acht weken circa
500 adviesgesprekken gevoerd”, aldus
adviseur Carola Schroer vanuit haar
thuiswerkplek. Dat zijn er twee keer zo
veel als gebruikelijk. Omdat persoonlijke gesprekken nu niet mogelijk zijn,
verloopt de communicatie telefonisch
en per e-mail. Zoals het er nu naar uitziet, worden de bekende spreekuren
voor grenspendelaars met vertegenwoordigers van het UWV, de sociale
verzekeringen en andere organisaties
op zijn vroegst vanaf september weer
hervat. Ook videogesprekken zouden
dan mogelijk moeten zijn.
Vooral zzp’ers die tussen Nederland en
Duitsland op en neer pendelen, hebben
op dit moment veel behoefte aan
advies. “Voor zzp’ers die in Duitsland
wonen en in Nederland werken, is er
ondanks alle inspanningen nog steeds
geen financiële oplossing gevonden”,
vertelt Schroer. Deze zzp’ers, bijvoorbeeld bouwvakkers, komen niet in aanmerking voor de regelingen voor
zzp’ers in Nederland, omdat zij er niet
wonen. In Duitsland vallen ze echter
ook buiten de boot, omdat ze in
Nederland werken. “Samen met de
andere GrensInfoPunten hebben we
allerlei vragen verzameld en deze naar
de Task Force van de regering gestuurd.
Veel vragen konden beantwoord worden, behalve de vragen omtrent de
zzp’ers. We blijven echter ons best
doen.”
Verschillende regelingen
Bij bijna alle andere kwesties kunnen
de GIP-adviseurs hulp bieden. “De
grenspendelaars zijn blij dat wij voor ze
aan de slag gaan. Ook al betekent dat
vaak dat wij zelf ook nog op zoek moeten naar de antwoorden.” Dat is nodig,
omdat de bijbehorende regels continu
aan verandering onderhevig zijn. “De
deelstaten Nedersaksen en NoordrijnWestfalen hebben verschillende regelingen, net als Nederland. Daarom heb
ik steeds drie verschillende versies van
de actueelste regelingen op mijn bureau
liggen, die bovendien elke twee weken
weer veranderen”, aldus de adviseur.
Voor studenten, werknemers en werkgevers is het bijna onmogelijk om zelf
van de nieuwste ontwikkelingen op de
hoogte te blijven.
Volgens Schroer is er inmiddels een
thematische verschuiving bij de binnenkomende aanvragen te zien. “Nadat
wij twee maanden lang uitsluitend vragen over corona en de gevolgen hiervan
hebben gekregen, komen nu langzaam
maar zeker weer de ‘normale’ vragen
van grensgangers aan bod.” Die lopen
uiteen van vragen over belastingen en
de hoogte van collegegelden tot vragen
over kansen op de arbeidsmarkt in het
buurland. En sommige vragen zijn wat
merkwaardig: “Een Duitser vroeg aan
ons of hij de Nederlandse grens mocht
oversteken. Als reden voerde hij aan dat
hij in Venlo kaas moest kopen.”
Persoonlijk advies
Het GIP-team hoopt dat er in september weer persoonlijk advies gegeven
mag worden. De Nederlandse partners
mogen dit tot en met 31 augustus in
ieder geval niet doen. “Wij hopen dat
we in september weer mogen beginnen”, aldus Schroer. De gevolgen van
de coronapandemie zullen grensgangers in elk geval nog wel een tijdje blijven voelen – de belastingaangifte over
2020 hoeft bijvoorbeeld pas volgend
jaar gedaan te worden. Dan zullen er
weer veel vragen zijn over speciale
regelingen uit de coronatijd. Voor het
GrensInfoPunt Rijn-Waal is er dus nog
wel even werk aan de winkel…
Het GrensInfoPunt wordt gerealiseerd
in het kader van het INTERREG V A
project GrensInfoPunt Euregio RijnWaal en wordt mede mogelijk gemaakt
door cofinanciering van het EU-programma INTERREG DeutschlandNederland, de Nederlandse provincies
Gelderland,
Noord-Brabant
en
Limburg en het Ministerium für
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung
und Energie van de Duitse deelstaat
Nordrhein-Westfalen.

Column
Raken
Toeval of niet, als er vanwege corona
een stop staat op aanraken, verschijnen
allerlei
boeken
over
‘Huidhonger’. In kranten worden
mensen geinterviewd die er last van
hebben. Het is niet normaal om anderhalve meter afstand te houden, daar
zijn wij niet voor gemaakt, zegt de
ene. Wat heeft het voor zin om af te
spreken met een leuke man als we
elkaar niet mogen aanraken, zegt de
ander. In hetzelfde artikel wordt de
Duitse filosoof Wilhelm Schmid aangehaald. Zijn credo is : Ik raak aan,
dus ik ben. Een geliefd motto bij masseurs en haptonomen. Leuke grap,
maar hij wordt een beetje belachelijk
gemaakt. Zeer ten onrechte. Als je zijn
boeken leest geeft hij juist alternatieven voor het (aan)raken. Hij zegt dat
je in een gesprek ook geraakt kan
worden door de gedachten van anderen. Of door een mooi gezicht, een
schilderij of een muziekstuk.
Psycholoog René Diekstra zegt ook
het zijne over aanraken. Hij vraagt
zich af of iedereen goed in staat is
zijn gevoelens te uiten nu we elkaar
niet mogen aanraken. Typisch een
wetenschapper, zullen we maar zeggen...
Phil Poffé , Groesbeek.

De SamSamBank app is na een online
kick-off vanaf nu beschikbaar. De
SamSamBank app is de eerste app ter
wereld waarin ruilen in netwerken tussen verschillende mensen mogelijk is.
Met de nieuw ontwikkelde app kunnen
transacties worden gerealiseerd zonder
geld te gebruiken. Hierdoor kan iedereen meedoen met ruilen zodat inwoners
en ondernemers elkaar verder kunnen
helpen. Dit werd tijdens de kick-off
live getest. Er vond een ruil plaats tussen drie mensen die elkaar niet kennen.
Live ruilen inwoners en ondernemers
Tijdens de online kick-off op donderdag 18 juni, legden Professor Jan
Jonker en andere ontwikkelaars uit hoe
de app werkt en hoe je hem kunt
gebruiken. Deelnemers konden de app
meteen downloaden en na instructie in
gebruik nemen. Tijdens de kick-ff werd
het ruilen met de app met ondernemers
en inwoners live getest. Zo vond er
zonder geld een ruil plaats van honing
van een imker, taarten van een inwoner
en software van een ontwikkelaar. De
inwoner kon de honing van de imker
gebruiken om taarten te bakken en de
imker kon de software van de ontwikkelaar gebruiken voor een webshop. Er
vond zo tussen drie partijen een ruil
plaats zonder dat hier geld aan te pas
kwam. Zo werd afval van de een,
grondstof voor de ander.

Ruilen in een netwerk
Ruilen in ketens betekent dat producten
en diensten niet één op één geruild hoeven worden, maar dat een netwerk van
vraag en aanbod leidt tot een keten van
meerdere personen. De app maakt
inzichtelijk wat aan capaciteit en overwaarde beschikbaar is in een wijk en
matcht vraag en aanbod. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld voedsel of producten
die ‘over’ zijn worden uitgewisseld.
Bijvoorbeeld een weinig gebruikte auto
of hulp met tuinieren. Het algoritme
zorgt ervoor dat er ketens van vraag en
aanbod worden gevormd, waardoor
producten niet één op één, maar in een
netwerk kunnen worden uitgewisseld.
Gratis voor inwoners en ondernemers van de regio Nijmegen
Om innovatie rondom duurzaamheid
en inclusiviteit te stimuleren, wordt de
app in samenwerking met de Raad van
Nijmegen, Dar, Our Common Future
2.0, Gemeente Nijmegen, de Radboud
Universiteit en The Economic Board
gratis aangeboden voor inwoners en
ondernemers van de regio Nijmegen.
Instructie SamSamBank app bekijken:
https://youtu.be/Cd13DhhYGXE

De klusspecialist
Eric Creemers

Telefoon: 024 - 6844281

Bezuinigen op armoedebeleid
Een opinie bijdrage van PvdA Berg en Dal
Vorig weekend is PvdA-wethouder
Marinka Mulder uit de gemeente
Renkum via sociaal media een actie
gestart en roept via de website
https://www.stoplokalebezuinigingen.n
l gemeenten, raadsleden en maatschappelijke organisaties op om voor 2 juli
aan de bel te trekken bij de Tweede
Kamer. Op die dag heeft de Tweede
Kamer namelijk een Algemeen Overleg
over de financiële verhoudingen tussen
rijk en gemeenten.
Op verschillende beleidsterreinen
wordt momenteel noodgedwongen
naar
bezuinigingsmogelijkheden
gezocht. Zo ook binnen onze gemeente.
Het armoedeplatform heeft van de verantwoordelijk wethouder de vraag
gekregen om opzoek te gaan naar de
mogelijkheid om €300.000.-- te bezuinigen binnen het sociaal domein /
armoedebeleid. Waar wilt u even een
streep doorheen zetten?
Gemeenten moeten wettelijke taken
in het sociaal domein uitvoeren zonder dat daarvoor voldoende middelen beschikbaar zijn
Gemeenten zijn verplicht om elk jaar
weer een sluitende begroting op te stellen waardoor de afgelopen jaren al heel
wat is bezuinigd, of omgebogen zo je
wilt. Maar als dan het rijk door minder
uit te geven dan begroot dit ook nog
eens door vertaalt naar een korting op
de eerder toegekende gemeente-uitkering, om reden van het zogenaamde
trap-op-trap-af-systeem, wordt het de
gemeenten onmogelijk gemaakt om
haar wettelijke taken in het sociaal
domein met de beschikbare middelen
uit te voeren.
De ombuigingsvoorstellen raken het
armoedebeleid diep in het hart, in de
kern. De vraag aan het armoedeplat-

form om aan te geven welke bezuinigingsvoorstellen wel kunnen, is vragen
om goedkeuring om het armoedebeleid
uit te kleden tot op het bot.
Kinderen uit armoedegezinnen zonder ontbijt naar school?!
Bezuinigingen binnen het armoedebeleid raken degenen die dit het minst
kunnen dragen. Het leidt tot een
afbraak van het tot nu gevoerde beleid.
De meeste regelingen maken de armoede voor degenen die het betreft enigszins draagbaar. Het voorkomt dat kinderen uit armoedegezinnen worden
buitengesloten van activiteiten waaraan
andere kinderen wel normaal kunnen
deelnemen. Hierin snijden betekent dat
we teruggaan naar af, en accepteren dat
armoede een gegeven blijft.
Motie Ontwikkelen Visie op armoede
Terwijl we ernaar zouden moeten streven dat we mensen structureel uit de
armoede helpen. Dit laatste vergt eerder extra investeringen om daar later,
doordat de armoede structureel terugloopt, de financiële en andere, maatschappelijke vruchten van te plukken.
Dit gegeven wordt meestal ook wel
erkend, maar helaas wordt daarnaar
binnen onze gemeente nog niet voldoende gehandeld.
We blijven te veel hangen op ad hoc
beslissingen en handelen naar de waan
van de dag, terwijl we plannen moeten
maken voor de lange termijn.
De PvdA heeft vorig jaar november, tijdens de algemene beschouwingen van
de begroting voor 2020 in onze
gemeenteraad, een motie ingediend om
het college aan te sporen een integrale
visie op armoede en de aanpak van
armoede te ontwikkelen. Deze motie is
spijtig genoeg verworpen.
Het probleem is dat de wethouder met
haar portefeuille sociaal domein een

taakstellende bezuinigingsopdracht
heeft gekregen en geaccepteerd bij de
vorming van dit college.
Wij zijn het volstrekt oneens met de
keuze die nu voorligt om te korten op
regelingen binnen het armoedebeleid.
Overal hoor je dat gemeenten te weinig
middelen krijgen om hun wettelijke
taken binnen het sociaal domein uit te
voeren. En dan moeten de financiële
gevolgen van de coronacrisis nog
komen. De coronacrisis zal de komende jaren nog gevolgen met zich brengen en een PvdA motie om hiervoor
een sterke lobby te starten met andere
gemeenten binnen het Rijk van
Nijmegen, om o.a. de mogelijkheid te
krijgen om deze kosten buiten onze
begroting te laten (zoals het rijk deed
bij onze jeugd), heeft het ook niet
gehaald in onze raad.
Een overgrote meerderheid van de
gemeenteraad gaat tot nu toe mee met
de richting om de oplossing voor de
tekorten ook binnen het sociaal domein
zelf te vinden. Dus gewoon asociaal
bezuinigen. Het spreekt vanzelf dat de
PvdA hiermee niet akkoord gaat.
Uit alle keuzes dan maar (drie ton)
bezuinigen op het armoedebeleid?
Op de mensen die dit het hardste
nodig hebben? Op onze kwetsbare
kinderen?
Ik dacht het niet!

Ooijse
Klinkertjes
In deze Corona-komkommertijd is er
echt niet veel te beleven in de polder. In het verleden schreef ik wel
eens, niet al te vaak, over bijvoorbeeld De Rosmolen, Frans Labohm
en Tonneke Rutten. Zij vormden
toentertijd de spil van rijk Leuths uitgaansleven. Jammer genoeg ziet De
Rosmolen er nu al een tijdje desolaat
uit. Met andere woorden er zijn
geen uitspattingen meer. Toch wil ik
in dit cursiefje nog wel een ander
belangrijk Leuths ingezetene voor
het voetlicht plaatsen. Ik doel hier
op de internationaal bekende
“Laagschrijver” Jan van Eck. Jan
heeft cultuurhistorische en grensoverschrijdende contacten hoog in
het vaandel staan. Heeft al vele bestsellers over het rijke polderleven
voor zijn palmares geproduceerd.
Daarnaast beschouw ik hem, zonder
anderen te kort te willen doen, als
de “hoeder” van de Thornsche
Molen. Hij is ook een familiemens en
op zijn “grootpa-schap”, daar kom
ik nog op terug, is hij behoorlijk
trots. Jan is ook internationaal actief
door werkzaamheden voor verschillende grensoverschrijdende (heemkunde)kringen. Hij timmert zogezegd behoorlijk aan de internationale snelweg. Dat is zelfs in Brussel
opgevallen bij de Europese
Commissie. Er gaan momenteel
stemmen op, om de naamgeving
van ons werelddeel naar Jans internationale betrekkingen en zijn
“grootvaderschap” te benoemen. Ik
denk, dat Jan zeer vereerd zal zijn
met de naam “Europa” of, anders
gezegd ’Eur-opa”.
Toen ik dit schreef, kwam de
gedachte bij mij op, zou er in Ooij
ook iemand wonen met internationale bekendheid. Het wetenschappelijk “Klinkerbureau” heeft lang
gezocht. Het heeft een paar aanvaardbare families gevonden, die
aan de criteria voldoen. In de archieven werd bijvoorbeeld een familie
gevonden die mij in eerste instantie
deed denken aan de Aardappeleters
van Vincent van Gogh, alleen
anders. Er woont namelijk in Ooij
een zeer grote familie met de naam
van der Mee. Er zullen in die familie
best veel aardappelen gegeten worden, maar daar gaat het niet om.
Nee, die familie heeft jarenlang
meegedaan aan familietoernooi bij
S.V.O. Verzamelen was altijd bij Theo
van der Mee. Truus zag daar wel
tegenop, want het was een zeer
hongerig stel. Zij keek naar haar vele
gasten met van die zwarte pukkeltjes in het gezicht en dacht: Het zijn
allemaal “Mee-eters”.
Bewondering heb ik ook voor een
selfmade man uit Ooij. Als “handvakwerker” timmerde hij in zijn
jonge jaren al behoorlijk aan de
weg. Hij ontgroeide de bouw en
legde zich in eerste instantie intensief toe op verzekeringen. Heeft
denk ik in zijn begintijd veel boze
brieven uit het Midden-Oosten
gekregen, omdat hij de voorkeur
had, om mensen met het gezicht
naar Het Noorden te begraven. Net
als Johan Derksen ging hij stoïcijns
door en ontwikkelde zijn bedrijf tot
Ooijs grootse bank, makelaardij en
verzekeringsgroep
“The
Bastenclan”. Het is een bedrijf waar
je nog gewoon fysiek contact kunt
hebben. Ik hoor van heel veel leeftijdsgenoten dat ze de oprichter Arie
nog steeds verafgoden. Als ze zijn
zaak willen bezoeken, hoor ik ze
steevast tegen elkaar zeggen: “ik
maak even een “Bastenloopje”. Zijn
vader beweerde destijds, dat een
mooie geelachtige vogel naar Arie
vernoemd is, als hij beweerde: “Wat
kanarie veel”.
Ik heb ook nog laten kijken naar kerkelijke medewerkers en kwam uit bij
een van de opvolgers van mijn opa,
koster/organist Hendrik Kamps van
de Hubertuskerk. Een van zijn opvolgers werd lang geleden de heer de
Kat. Toen deze na verloop van tijd
afscheid nam van Ooij, werd de status van de kerk, ter herinnering aan
de heer de Kat, meteen aangepast.
Het werd geen Dom of Basiliek,
maar in de volksmond werd het
toen: “De Kattedraal”.
Groetjes medeklinker.
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Vanaf juli weer excursies bij
Natuurmonumenten in het Rijk van Nijmegen
De boswachters van Natuurmonumenten in het Rijk van
Nijmegen staan te trappelen om je weer prachtige natuur
en cultuur in het Rijk van Nijmegen te laten zien. Vanaf
juli kun je corona-proof met ons op pad. We organiseren
mooie excursies in kleine groepen, dus extra speciaal.
Aanmelden kan alléén vooraf via www.natuurmonumenten.nl/agenda. Wees er snel bij, want er is beperkt plaats.
Jachtslot Mookerheide
Het jachtslot wordt weer toegankelijk met excursies. Ook
hier hebben we maatregelen genomen en zullen de groepen
per excursie nog kleiner zijn. Wegens de grote vraag naar
excursies op het Landgoed Mookerheide zijn er extra data
ingepland. Zo krijgt iedereen de kans een keer mee te gaan

met deze bijzondere excursies over het landgoed en in het
jachtslot. Deze excursies zullen ook doorgaan tijdens de restauratiewerkzaamheden.
Veilig welkom
Tijdens excursies die het jachtslot bezoeken zijn er maximaal
8 personen en tijdens een excursie in een van de andere
gebieden in het Rijk van Nijmegen zijn er maximaal 15 deelnemers mogelijk. De boswachter heeft desinfectiemiddel bij
zich en houdt uiteraard anderhalve meter afstand. Bij verkoudheidsklachten mag je niet komen. Mee doen met een
excursie kan alleen door je van te voren aan te melden via
www.natuurmonumenten.nl/rijk-van-nijmegen en dan doorklikken op agenda.

Jonge ooievaars in Kekerdom en Millingen geringd
De Oude Waal

Op woensdag 10 juni zijn de jonge ooievaars in Kekerdom
en Millingen aan de Rijn geringd door Holmer Vonk. Vogels
worden voorzien van een ring voor onderzoek. Belangrijke
onderwerpen daarbij zijn de overlevingskansen van vogels,
hoe oud vogels kunnen worden en waar ze naartoe trekken.
Een vogel krijgt een ring zodat verschillende gegevens kunnen worden verzameld. Er wordt gekeken hoe oud de vogel
is, hoe groot de vogel is en in welke conditie de vogel verkeert. Wordt een geringde vogel later teruggevonden, dan
worden de gegevens geanalyseerd en kunnen er conclusies
worden getrokken.
Het ringonderzoek wordt over het algemeen geregeld door
het Vogeltrekstation en Sovon. Voor het ringen moeten de
jongen uit het nest worden gehaald. Dit schaadt overigens het
nest niet. De oude vogels houden tijdens het ringen toezicht
vanuit de lucht of dak en keren na het ringen snel terug op

hun nest. In de Ooijpolder staan inmiddels op veel plaatsen
nesten waarin ooievaars jongen groot brengen. Holmer Vonk,
gecertificeerd vogelringer uit Doesburg, neemt elk jaar de
gelegenheid om de jongen uit het nest in Kekerdom en
Millingen te ringen. Hiervoor was hij woensdagavond in de
polder. Beide nesten zijn voor hem makkelijk toegankelijk
met een ladder. Met hulp van enkele vrijwilligers werden in
het Kekerdomse nest 3 en in Millingen 2 jongen geringd.
Oorspronkelijk zijn in Kekerdom 4 jongen en in Millingen 3
jongen geboren. Het is normaal dat bij de strijd om voedsel
en de hoogste overlevingskansen er jongen uit het nest worden verwijderd door de oude vogels. Gevolg van deze strijd
is dat er in beide nesten 1 jong is verwijderd en een jong in
het Millingse nest nog erg klein maar wel gezond is.

In Millingen

In Kekerdom

Foto's: Herman Leensen

De Persingsestraat
Foto’s: Henk Baron

Brug in Bisonbaai in reparatie
De brug bij de Bisonbaai in Ooij wordt nog steeds gerepareerd. Een wandeling
rond de baai is daardoor niet mogelijk.
Foto: Henk Baron

Galloway kalfje geboren in Jonkmanshof te Ooij

Word informatievrijwilliger bij
Natuurmonumenten
Weet je veel over natuurgebieden in het
Rijk van Nijmegen? Gaan natuurbeheer
en -ontwikkeling je aan het hart?
Natuurmonumenten zoekt mensen die
enthousiast over de natuur en het werk
van Natuurmonumenten kunnen vertellen. Word jij een van onze nieuwe
informatievrijwilligers?
Wat houdt de functie in?
Als informatievrijwilliger geef je voorlichting over de gebieden van
Natuurmonumenten aan bezoekers. Dit
doe je vooral in de gebieden
Heumensoord, Mookerheide, SintJansberg. Natuurmonumenten heeft
een mobiele informatiekar en daarmee
staan we in de weekenden in de natuurgebieden. Soms zetten we de kar ook
neer op evenementen in de buurt. Je
maakt mensen enthousiast voor de
natuur in hun buurt en kunt ze alles vertellen
over
de
rol
die
Natuurmonumenten daarin vervult. Je
weet vragen goed te beantwoorden en
kunt de bezoeker wegwijs maken in de
gebieden. Mensen zien jouw als een
van de boswachters van het gebied. Je
bent hun vraagbaak. Daarmee ben je ze
echt van dienst!
Wie zoeken wij?
- Je houdt van natuur en woont in de
omgeving.

- Je bent een echte gastheer/-vrouw.
- Je hebt een klant- en servicegerichte
instelling.
- Je bent enthousiast en betrokken.
- Je kunt goed luisteren en de juiste vragen stellen.
- Je bent iemand die duidelijk communiceert.
- Je bent flexibel en initiatiefrijk.
- Je kunt omgaan met klachten en ontevredenheid.
Wat bieden wij?
- Uitdagend werk bij een organisatie
met een breed maatschappelijk draagvlak
- Ondersteuning en informatie van een
vaste contactpersoon zodat jij je werk
kunt doen
- Beschikking over de benodigde materialen
- Faciliteiten voor opleiding en training
- Een onkostenvergoeding voor vervoer
- Een vrijwilligerspas voor korting op
producten van Natuurmonumenten
- Afwisselend en zelfstandig vrijwilligerswerk binnen een enthousiast team
- Eén keer per jaar een gezellige vrijwilligersbijeenkomst
Informatie en aanmelden
Is deze functie iets voor jou of wil je
meer informatie? Reageer dan naar
boswachter Ellen Luijks, via rijkvannijmegen@natuurmonumenten.nl.

De Jonkmanshof bij de ingang van het dorp Ooij is maar een
klein natuurgebiedje. Toch worden er regelmatig galloways
of koniks losgelaten, die dan na een tijdje verhuizen naar een

andere plek. De laatste tijd liepen daar een aantal gallowayrunderen, waarvan er een zwanger bleek te zijn. Zondag
werd er een stierkalfje geboren. Rob van Vliet, woonachtig
langs het natuurgebied, maakte de eerste foto’s en kuddebeheerder Wilbert Verriet fotografeerde moeder en zoon,
inmiddels met oormerk, onder de struiken.

Foto: Rob van Vliet

Foto: Wilbert Verriet

Hooien wandelpaden rond Groesbeek
voor meer biodiversiteit
GROESBEEK. Komende dagen worden diverse wandelpaden rond Groesbeek door leden van De Ploegdriever
gemaaid. Er worden selectief hoge grassen en ruigtekruiden
gebosmaaid en met de hand afgeharkt. Hiermee blijven de
(veelal smalle) paden begaanbaar en kunnen er zich meer
kruiden ontwikkelen. Bloeiende kruiden en lagere grassen
blijven zoveel mogelijk gespaard als voedselbron of als dekking voor diverse fauna. Bijvoorbeeld voor het Bruin zandoogje, een vlinder die momenteel veel rondvliegt en wiens
rupsen leven van diverse grassoorten. Of voor de Patrijs, een
boerenlandsoort die ten noordoosten van Groesbeek lijkt op
te leven door het inzaaien van talloze bloemrijke akkerranden en kleinschalig agrarisch beheer.
In opdracht van de Gemeente Berg en Dal is er met maaien
gestart op de Schoekseweg, onderdeel van het Pieterpad,
gelegen tussen Kamp en Derdebaan. Het Dassepad,
Kiekbaergsepad, Wim van Wiespad en Steumpeldelaon zullen snel volgen. Benieuwd waar al deze wandelpaden liggen
en hoe ze aan hun bijzondere namen komen? Vraag dan bij
de plaatselijke VVV naar de Wandelpadenkaart Groesbeek,
uitgegeven door Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek.
Alle naambordjes zijn vorig jaar vervangen, dus weer makkelijk in het veld te vinden.
Als een vorm van kringlooplandbouw wordt het maaisel volgens een drietrapsraket verwerkt: veevoer-strooiselbodemverbeteraar. Onder gunstige hooiomstandigheden is
veel gras prima als veevoer te verwerken. Het hooi vindt zijn
weg, los of in kleine pakjes geperst, bij plaatselijke paarden, koeien- of schapenhouders. Daarvoor wordt voor het maai-

Foto: Bart Willers
en wel het giftige Jakobskruiskruid verwijderd. Strooisel
wordt het als de voedingskwaliteit te wensen over laat of er
teveel zand tussen zit. Bij het onvoldoende droog kunnen
krijgen is het maaisel altijd nog als bodemverbeteraar te
gebruiken. Dat mag niet meer zoals in 2019 als Bokashi (fermentatieproduct) worden verwerkt, daar de wetgeving achter
loopt op de wensen en praktijk in het veld. Waar het maaisel
onder of door een mesthoop wordt gebracht en gemengd
wordt het gras lokaal op akkers en graslanden voedsel voor
het bodemleven. Dat voorkomt transportbewegingen, fossiele brandstoffen en daarmee CO2-uitstoot, en houdt het organisch materiaal met zijn mineralen daar waar ze het hardste
nodig zijn: binnen de natuurinclusieve landbouw op het zand
en de löss van Groesbeek.
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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
Millingen.
Zaterdag 27 juni: H. Mis 09.00 uur
Thé en Mies Hendriks-van Megen.
Zondag 28 juni: H. Mis 11.00 uur
Henk Sak, Aloys en Floor PeetersReijmers en kleinzoon Frank, Jo en
Gerda Sak-Bosch, Niek en Annelies
Sak- Wolf en zoontje Henkie.
Zaterdag 4 juli: H. Mis 09.00 uur
Jan en Mien Nielen-Megens
Zondag 5 juli: H. Mis 11.00 uur
Rita Megens-Janssen, Gerrit en Doortje
Haukes- Verheijen.
Ooij.
Zaterdag 4 juli: H. Mis 19.00 uur
Wilma Donderwinkel-ten Haaff, Lam
Huisman, Frans Huisman, Wim Arts,
Overleden ouders Winkels-Groenen,
Riet Lucassen-Hendriks namens de
klussendienst, Piet Lucassen, Henk van
de Ven, Ouders, Schoonouders en
Familie.
Leuth.
Zaterdag 11 juli: H. Mis 16.00 uur en
19.00 uur
19.00 uur Wim Coerwinkel, Fred van
Eck.

Overleden:
-Mevr. G Cillissen-van Haaren, 88 jaar
Millingen Tijdens de Uitvaartdienst op
06 juni hebben wij afscheid van haar
genomen.
-Dhr. H. Groothuijse 76 jaar Beek
Tijdens de Uitvaartdienst op 06 juni
hebben wij afscheid van hem genomen.
-Dhr. Th. Spierenburg 67 jaar Millingen Tijdens de Uitvaartdienst op 15
juni hebben wij afscheid van hem
genomen.
Moge zij allen rusten in vrede.

Open brief aan de heilige
Antonius van Padua
Heilige patroon van onze Millingse
kerk!
Vanmorgen heb ik op mijn laptop weer
eens de H. Mis vanuit Millingen
gevolgd. Dat heeft me zodanig getroffen, dat ik – op deze dag van uw kerkelijke gedachtenis – een brief aan U wil
schrijven.
Jarenlang heb ik een beetje “lelijk over
U gedaan”, sinds ik erachter kwam, dat
de bouwheer van onze huidige kerk,
pastoor Graat, zwichtte voor een flinke
som geld, en Maria, die we toen al
twaalf eeuwen vereerden als onze kerkpatrones, voor U inruilde. Ik noemde U
wat smalend een “anachronistische
(niet in de historie passende) patroon”.
Dat had ik misschien beter niet kunnen
doen. Want ik heb vandaag van onze
huidige pastoor geleerd, dat je dingen
ook kunt combineren. Hij vertelde, dat
U 825 jaar terug geboren bent uitgerekend op de 15de augustus, dus op het
toen al enkele eeuwen bestaande feest
van Maria’s Tenhemelopneming! Een
mooiere combinatie is bijna niet mogelijk. Op uw verjaardag straks vieren we
dus twee voor U en ons belangrijke
dingen in één.
Ik wil U dan ook, bij een goed glas
Paduaanse wijn, van harte gelukwensen met deze opmerkelijke samenloop
in uw leven. En als cadeau bied ik U
van mijn kant aan: een beetje meer eer-

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

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 19 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

Pelgrim online
bied voor de functie die U bij ons nog
altijd bekleedt. De pastoor bied ik aan,
dat ik, als boete, voor het parochieblad
een paar artikeltjes zal schrijven,
gewijd aan uw persoon en uw leven.
Onze eigen mooie kerk biedt daartoe
genoeg materiaal ter illustratie!
Willem Spann, 13 juni 2020

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
Langzaam starten we ook weer met
vieringen in de andere dorpen van de
parochie, met inachtneming van de
corona maatregelen. Naast vieringen in
Millingen zal er op zaterdag 4 juli
19.00 uur een zondagsviering zijn in
Ooij. In tegenstelling tot de andere dorpen is hier de ruimte voor de viering
groot genoeg.
Ook over het hervatten van vieringen in
Beek, Leuth en Kekerdom wordt nagedacht met pastoraatsgroep, bestuur en
mensen ter plaatse. Uiteraard zijn suggesties welkom.

Wekelijkse dinsdagavondmis in Leuthse kerk tot
aan afscheid
Op vraag van mensen in Leuth is er in
de kerk van Leuth elke dinsdagavond
om 19.00 uur een eucharistieviering
vanaf 16 juni tot aan het afscheid op 11
juli. Op dinsdag 30 juni is pastoor Jan
van Mill hoofdcelebrant, op 7 juli pastoor Pieter Scheepers. In de kerk zijn
vastgestelde plaatsen waar u plaats
kunt nemen.

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. 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.
In deze afscheidsvieringen wordt
tevens de Mariakapel in gebruik genomen als gewijde ruimte die behouden

Sinds zondag 19 april wordt om 10.00
uur, voorafgaand aan de eucharistieviering, Pelgrim Online uitgezonden. Aan
de hand van foto’s vertelt pastoor Rudo
Franken over zijn pelgrimsreizen met
mensen. BD1 maakt tegelijk een opname die een paar uur later online
beschikbaar is. Op zondag 28 juni gaan
we naar Hongarije, op zondag 5 juli
naar Banneux.

Gelegenheid voor gebed en
kaarsje

Kerkberichten van de
Protestantse Gemeente Groesbeek
Vanwege het coronavirus
waren de kerk en de Serre
achter de kerk lange tijd
gesloten, maar de kerk is
weer open! Wel mogen er in
de maand juni maximaal 30
mensen aanwezig zijn, vanaf
juli waarschijnlijk maximaal
100.
Voorlopig gelden de van overheidswege opgestelde regels
om besmetting te voorkomen.
Zondag 28 juni zal voorgaan da.
Janneke Ruijs.
Tijdens de dienst wordt gecollecteerd
voor een projact van Kerk in Actie voor
materiele en psychsociale hulp aan ontheemden in Bogota, Colombia.
NL08 INGB 0000961922 t.n.v.
Diaconie Prot. Gem, Groesbeek, o.v.v.
KIA Colombia.
Zondag 5 juli zal voorgaan ds. G.
Ruiterkamp uit Wijchen.

De collecte tijdens de dienst is dan voor
het Binnenlands Diaconaat van Kerk in
Actie.
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!

Werkzaamheden bij de
St. Laurentiuskerk in Kekerdom
In 1949 is de kerkdam, de weg van de
dijk naar de kerk in Kekerdom met
behulp van de firma Haukes verhoogd.
De firma Haukes voerde met vrachtwagens gratis zand en stenen aan naar
de weg die zo bestraat kon worden met
stenen die Anton van Basten
Batenburg, de directeur van de steenfabriek N.V. Kekerdom, ook gratis ter

beschikking had gesteld.
Na zo’n zeventig jaar was de weg hard
aan verbetering toe. Het pad was aan
een kant sterk verzakt en zat vol kuilen.
Vorige week is de weg op kosten van
Jan en Lia Sanders door Kuijpers
Grondwerken & Bestratingen onder
handen genomen en opnieuw bestraat.

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.

Foto: Henk Baron

St. Laurentiuskerk in Kekerdom - Een uniek monument
Eeuwenlang staat daar al de middeleeuwse St. Laurentiuskerk aan de rand
van het kleine dorp Kekerdom, in het
prachtige polderlandschap ten oosten
van Nijmegen. Een markant gebouw
met een zeldzaam goed bewaard 19e
eeuws
interieur, dat overeind bleef ondanks
bezetting, brand en plundering. Sinds
1865 bezit de kerk ook een prachtig
historisch Smitsorgel.

behouden. Het boek kost €15,-,
Vrienden van de Stichting Kerkje van
Kekerdom ontvangen korting.

Een veelzijdig, rijk geïllustreerd boek
Harry Sanders heeft een bijzonder document geschreven
over dit beeldbepalende monument. De rijke geschiedenis
van het kerkgebouw en het orgel staan centraal in een 98
bladzijden tellend boek met fraaie foto’s en afbeeldingen van
kunstenaars. Een inkijkje in het Rijke Roomse Leven in
Kekerdom biedt een interessant beeld van het toenmalige
dorpsleven. Het prachtige interieur van de kerk is vastgelegd
in fraaie foto’s met toelichting. Ook laat het boek de vele
activiteiten zien van de Stichting Vrienden van het Kerkje
van Kekerdom en andere vrijwilligers om dit fraaie kerkje te

Bijzondere boekpresentatie
Omdat door het Corona-virus niet
mogelijk is een normale boekpresentatie te organiseren zal Omroep Berg en
Dal op maandag 6 juli vóór het kerkje
een opname maken waarbij het boek
wordt overhandigd aan burgemeester
Slinkman en Rob de Bruijn. Ook zal de
auteur in het kerkje een toelichting op het boek geven.
Omroep Berg en Dal zal de opname uitzenden op maandag
13 juli om 19.00 uur.
Kopen of bestellen
Vanaf maandag 13 juli is het boek onder andere te koop bij
de Primera in Millingen en Beek en de SPAR in Ooij en
Leuth. Vanaf 10 juni kan het boek al worden besteld, zie hiervoor onze website www.kekerdomsekerk.nl
Stichting Vrienden van het Kerkje van Kekerdom

Zomeropenstelling Protestantse Kerk Groesbeek
Net als in voorgaande jaren stelt de
PKN-gemeente in Groesbeek haar historische gebouw in de zomermaanden
weer open voor het publiek: inwoners,
mensen uit de regio en passanten.
Iedere vrijdagmiddag van 14.00-16.00
uur staat de deur van het gebouw aan
de Kerkstraat 18 in Groesbeek weer
open. U bent van harte welkom. Onze
gastvrouwen en –heren leiden u graag
rond en vertellen u over het gebouw
met haar rijke geschiedenis. Of bezoek
de prachtig onderhouden begraafplaats
met enkele historische graven, een
urnenwand en de gedenkboom.

Uiteraard kunt u ook gewoon plaatsnemen om te mediteren, voor een gebed,
voor een gesprek of om te luisteren

Foto: Jannie Schaapman

naar muziek.
Vanaf vrijdag 3 juli is exposeert de
Limburgse schilder Jouk Boon een aantal van zijn schilderijen. Een aantal
daarvan zijn religieus van aard.
De komende weken wordt steeds een
vraag gesteld, waarvan u het antwoord
tijdens een rondleiding te horen kunt
krijgen.
Vraag van de week: Wanneer werd de
eerste stenen kerk gebouwd?
Ten overvloede: bij de kerkopenstelling
gelden ook hygiëneregels als handen
ontsmetten en afstand houden.

23 juni 2020
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Nieuws uit Nijmegen
Samen maken we Nijmegen groener en mooier

Groene Vrijdag keert dit najaar terug!
Zin om Nijmegen weer wat groener
en mooier te maken? Doe dan op 6
november mee aan Groene Vrijdag!
Deze bijzondere Nijmeegse dag is in
2018 ontstaan als afsluiting van het
Green Capital-jaar en is inmiddels
een jaarlijks terugkerend evenement. Met bijdragen van scholen,
partners, vrijwilligers, gemeente én
inwoners. Doe jij ook mee? Samen
aan de slag! Uiteraard coronaproof.
De datum van de derde editie van
Groene Vrijdag is bekendgemaakt in
een filmpje. Hierin draagt de voormalige Nijmeegse stadsdichter Jaap
Robben zijn gedicht Zullen we een bos
beginnen? voor. Samen met een paar
kinderen voegt hij meteen de daad bij
het woord: samen aan de slag! De
video is te vinden op YouTube en op de
website van Groene Vrijdag Nijmegen.
Daar zal ook steeds meer informatie
verschijnen over het programma en de
manier waarop je je aan kunt melden.
Gaan we net als voorgaande jaren aan
de slag met stenen eruit, groen planten,
afval opruimen, graffiti verwijderen of
gebouwen vergroenen? In de wijken,

Sinds een week zijn er 10 eHUBS in
Nijmegen en 3 in Arnhem. Een eHUB
is een verzamelplek waar verschillende
elektrische vervoermiddelen staan die
iedereen kan huren. Bij de eHUBs
staan elektrische fietsen, auto’s en er
komen ook nog elektrische bakfietsen.
Het is een Europees project waar
Nijmegen samen met Arnhem aan meedoet en het is een proef die tot eind
2021 duurt. We proberen verschillende
plaatsen en opstellingen uit om te leren
wat het beste werkt. Zo kunnen er in de
toekomst in heel Europa eHUBS
komen en uiteindelijk de CO2-uitstoot
in steden verminderen en een groeiende
markt creëren voor elektrische deelmobiliteit.
Foto: Video Bros
op 1,5 meter afstand of online? Dat is
afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. Na de zomer is er meer
duidelijkheid over de precieze invulling van de derde editie van Groene
Vrijdag. Reserveer 6 november in ieder
geval alvast in je agenda zodat we er op
Groene Vrijdag samen voor zorgen dat

Nijmegen weer een stukje groener en
mooier wordt!
Kijk
op
www.groenevrijdagnijmegen.nl voor
verdere informatie. Heb je zelf ideeën
voor een activiteit, stuur dan een e-mail
naar greencapital@nijmegen.nl.

Broodfonds: solidariteit in een nieuw jasje
Het Broodfonds is een succes door
heel Nederland. In zo'n collectief
spreken zelfstandigen af om elkaar te
steunen bij ziekte. Het is een sociaal
vangnet voor en door ondernemers.
De Broodfondsen bestaan nu veertien jaar. Met landelijk al 586 groepen waar meer dan 26.650 ondernemers aan meedoen. Nijmegen krijgt
er een Broodfonds bij, na een speciale informatieavond op maandag 6
juli a.s. Deze bijeenkomst wordt
georganiseerd conform de richtlijnen
van het RIVM.
Veel ondernemers hebben geen financieel vangnet als zij ziek worden. Als
oplossing ontwikkelde een groep

ondernemers het Broodfonds. In een
Broodfonds kennen en vertrouwen de
deelnemers elkaar. Iedereen die meedoet stort maandelijks een bedrag op
een eigen rekening, wordt iemand ziek
dan ontvangt diegene van iedereen een
bedrag om van te leven.
Hoe het werkt
Het Broodfonds is er voor alle soorten
ondernemers, zowel zzp'ers als zelfstandigen met een BV of VOF. De
maximaal vijftig deelnemers leggen
geld in op individuele rekeningen.
Zodra een van hen arbeidsongeschikt
raakt, krijgt die van de anderen tijdelijk
financiële steun.
De avond is voor mensen die een groep

zoeken om bij aan te sluiten of zelf een
Broodfonds willen starten. U krijgt uitleg en antwoord op vragen. Een kort
filmpje met uitleg staat op de site
www.broodfonds.nl
Datum: maandag 6 juli om 19.30 uur
(19.15 uur inloop)
locatie: Cultuurspinnerij De Vasim,
Winselingseweg 41(entree terrein via
Latensteinweg), 6541 AH Nijmegen
entree: aanmelden vooraf via de
website
Het laatste #broodfonds nieuws staat
op www.broodfonds.nl,
twitter.com/broodfonds en
www.facebook.com/broodfonds.

Lindenberg laat bezoekers weer proeven van theater
De Lindenberg is verheugd te melden
dat, na de opstart van de cursussen en
de cultuureducatielessen in het onderwijs begin juni, ook de deuren van onze
Lindenbergzaal weer worden geopend!
Dit doen we met het Lindenberg
Theaterweekend dat plaatsvindt van 3
t/m 5 juli. Bezoekers kunnen proeven
van 3 verschillende voorstellingen op
het gebied van cabaret, jeugd- en amateurtheater. Mede naar aanleiding van
de ervaringen die dat weekend worden
opgedaan, wordt gekeken hoe het
theaterprogramma verder wordt opgestart. De Lindenberg roept bezoekers
tevens op te participeren in een vraagen antwoordgesprek met manager programmering Natasja van Geel op dinsdag 30 juni waarin vragen kunnen worden gesteld over de getroffen coronamaatregelen.
Getroffen coronamaatregelen
Er zijn diverse maatregelen getroffen
om veilig een bezoek aan de
Lindenberg te kunnen brengen.
Zo worden de theaterzalen extra vaak
schoongemaakt, is er een speciale routing door het gebouw waarmee éénrichtingsverkeer wordt georganiseerd
en zijn er spiegelwanden om tegemoetkomend “verkeer” te spotten.
Daarnaast is er een op maat gemaakt
theaterprotocol rondom het Lindenberg
Theaterweekend. Dit protocol, alsmede
het algemene protocol, is te raadplegen
via de website van de Lindenberg. Alle
activiteiten bij de Lindenberg worden
georganiseerd binnen de geldende
richtlijnen van de overheid en het landelijke protocol.
Programma
Theaterweekend

Lindenberg

Rayen Panday – Trigger (try-out |
aangepast programma)
Vrijdag 3 juli | 19.00 & 21.00 uur | €
18,- / € 16,50 | cabaret try-out |
Lindenbergzaal

10 nieuwe eHUBs in Nijmegen

Waarom hebben we het nodig om door
van alles te worden getriggerd? Rayen
Panday vraagt zich in zijn vijfde solo
af: wat is er nog écht speciaal? Hij
dwingt de lachsalvo’s af, terwijl hij
intussen op zijn eigen, inmiddels zeer
succesvolle manier de grappigste verhalen over zichzelf en zijn leven staat te
vertellen. Rayen speelt, i.v.m. de coronamaatregelen een verkort en aangepast programma van zijn show Trigger.
Theatergroep
PIT
Improvisatievoorstelling
Zaterdag 4 juli | 20.00 uur | € 11,- |
amateurtheater | Lindenbergzaal
Stel je voor: een volle zaal met publiek,
één presentator en pak ‘m beet acht
spelers. De presentator vraagt spelers
de vloer op, vertelt de kaders van een
bepaalde situatie. Er wordt niets afgesproken, ze beginnen direct met spelen.
Zo wordt er op een avond een aantal
verschillende
scènes
gespeeld.
Magisch, spannend en soms oprecht
ontroerend. Een gevarieerde avond van
puur drama tot hilarische situaties.
Hippe Gasten - Doe mij een liedje
speciaal (6+)
Zondag 5 juli | 14.00 & 16.00 uur | €
8,50 / € 12,50 | jeugd 6+ |
Lindenbergzaal
Wat is een liedje en wat doet het precies met je? De vijf stoere mannen van
Hippe Gasten zoeken het voor je uit! In
Doe mij een liedje speciaal kun jij een
liedje bestellen bij de snackbar en voor
sommige kinderen wordt er zelfs een
liedje op maat gemaakt. Je krijgt een
kijkje in de keuken en je ziet hoe je een
liedje vakkundig bereid. Geen flauw,
poezelig deuntje, maar een song overgoten met een lekker rocksausje en
geserveerd met een paar onvergetelijke
muzikale stunts.
Kaartverkoop
De kaartverkoop gaat van start op vrijdag 19 juni a.s. om 10.00 uur. Wegens

het beperkt aantal plaatsen dat beschikbaar is, raden wij bezoekers aan tijdig
kaarten te kopen via de website
www.delindenberg.com.
Lindenberg Café
Het Lindenberg Café is uitsluitend geopend voor theaterbezoekers. Zij kunnen
zowel voor als na voorstellingen een
consumptie nuttigen. Betalingen kunnen uitsluitend contactloos worden
gedaan of met pin.
Q&A met manager programmering
Natasja van Geel
Op dinsdag 30 juni om 20.00 uur organiseert de Lindenberg een online vraagen antwoordgesprek met manager programmering Natasja van Geel via het
online platform Zoom. Er wordt dieper
ingegaan op de coronamaatregelen die
worden getroffen betreffende de voorstellingen in de Lindenberg en er kunnen live vragen worden gesteld over de
getroffen coronamaatregelen. Het
gesprek zal maximaal 40 minuten in
beslag nemen. Deelname aan het
gesprek is gratis en ook toegankelijk
voor mensen die geen voorstelling
bezoeken
in
het
Lindenberg
Theaterweekend. Aanmelden via publiciteit@delindenberg.com
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Aftrap door wethouder Tiemens
Wethouder Tiemens trapte 15 juni
samen met enkele buurtbewoners de
campagne af bij de eHUB in Hatert bij
het winkelcentrum: ‘Dit is een mooie
stap. Nijmegen blijft groeien maar de
ruimte groeit niet mee. Om bereikbaar
te blijven en fijn te wonen moeten we
ons anders en schoner door Nijmegen
en de regio verplaatsen. EHUBS in
onze wijken voor deelauto’s en fietsen
kunnen die verandering stimuleren en
eenvoudiger maken.”
Wat is een eHUB?
Een eHUB is een verzamelplek waar
verschillende elektrische vervoermiddelen staan. Op dit moment staan er
elektrische fietsen (Urbee) en een elektrische auto (Amber). Er komt ook nog
een elektrische bakfiets (Cargoroo).
Iedereen mag de vervoermiddelen

huren. Er zijn 10 plekken in Nijmegen
en 3 plekken in Arnhem uitgekozen. De
Nijmeegse locaties zijn: De Klif,
Eijkpunt, Winkelcentrum Hatert,
Hertogplein, Start up Nijmegen,
Handelskade, Hengstdal, Horstacker,
Zwanenveld en Campus Radboud.
Meer over het eHUBproject
Het project wordt mede mogelijk
gemaakt door het Interregprogramma
Noord-West Europa van de Europese
C o m m i s s i e .
(https://www.nweurope.eu/projects/pro
ject-search/ehubs-smart-shared-greenmobility-hubs/) . We willen dat iedereen elektrisch vervoer kan gebruiken
voor bijvoorbeeld een boodschap, de rit
naar het werk of om de kinderen naar
school te brengen. Het huren van bijvoorbeeld een e-bike werkt heel eenvoudig via een app. Zo zorgen we
samen voor een schonere en bereikbare
stad. Op de website ehubnijmegen.nl
staat meer informatie over de inzet en
het gebruik van de eHUBs.
Doelen
Het uiteindelijke doel van het proefproject is: minder CO2 in de stad. Door het
aanbieden van deelvoertuigen zullen
Nijmegenaren minder snel de auto pakken en eerder kiezen voor duurzaam
vervoer is de gedachte. Om de voorzieningen te realiseren en het functioneren
ervan te onderzoeken, werkt het project
samen met aanbieders van onder meer
elektrische deelfietsen en e-bakfietsen
en een aantal onderzoeksinstellingen
zoals de TU Delft en de Hogeschool
van Amsterdam.

Stichting UNIT Academie blij met
de verlenging in museum
Het Valkhof in Nijmegen!
Heel
fijn
dat
de
expositie
‘Uitzonderlijk uniek’ in de verlenging
gaat en wel tot 27 juli a.s. Het
Coronavirus zorgde ervoor dat er tijdelijk geen bezichtiging mogelijk was
maar nu kan iedereen alsnog de expositie gaan bekijken die op 9 februari jl.
geopend is door Marlene Dumas.
Ter ere van het 12 ½ jarig jubileum van
de Stichting UNIT Academie is de
expositie ‘Uitzonderlijk uniek’ in
museum Het Valkhof in Nijmegen. De
Nijmeegse academie is met recht ‘uitzonderlijk uniek' te noemen. Ze biedt
(jong)volwassenen met autisme en/of
aanverwante problematiek èn een bijzonder talent voor beeldende kunst of
vormgeving een voorbereiding tot de
kunstacademie of andere creatieve
opleidingen en/of werkplekken. Veel
succesvolle kunstenaars startten hier
hun creatieve carrière. De combinatie
van de onmiskenbaar talentvolle deelnemers en de begeleidende zeer toegewijde professionele kunstenaars en
vormgevers leidt tot indrukwekkende
resultaten.
Niet voor niets raakte kunstenares
Marlene Dumas zeven jaar geleden
betrokken bij de UNIT academie. Zij
onderstreept het bijzondere talent van
deze groep creatieve talenten, onder
wie geweldige schilders, fantastische
(strip)tekenaars en animatiefilmmakers, bijzondere verhalenvertellers en
knappe fotografen met een esthetisch
oog. De tentoonstelling brengt maar
liefst 30 (voormalige) UNIT deelnemers en UNIT studenten bij elkaar. De
tentoonstelling ‘Uitzonderlijk uniek’ in
Museum Het Valkhof is voor het grote
publiek een uitgelezen kans om kennis
te maken met het talent van deze bijzonder creatieve groep.
Sinds de oprichting in 2007 heeft
Stichting UNIT Academie ruimte
geboden aan zo’n 160 (jong)volwassenen met een talent en interesse voor
beeldende kunst en vormgeving.
Uitgangspunt voor de UNIT Academie
is het talent en interesse voor beeldende kunst en vormgeving. Onze overtuiging is dat de deelnemer van het UNIT

Eén van de kunstwerken van het atelier door kunstenaar Rik van de
Schraaf
Atelier zich verder kan ontwikkelen als
hij wordt aangesproken op zijn
talent(en) en interesse(s). De meeste
deelnemers zijn voor hun komst naar
het UNIT Atelier veel en te vaak aangesproken op zaken waarin zij niet
goed zijn. Dit werkt blokkerend voor
zowel persoonlijke ontwikkeling als de
ontwikkeling van het beeldend vermogen. Het talent en de interesse van elke
individuele deelnemer staat bij de
UNIT Academie voorop en niet de
diagnose van autisme of vergelijkbare
problematiek.
Er komt een boek en een film over 12
½ jaar bestaan van de UNIT Academie
Samen met Marlene Dumas wordt er
gewerkt aan een boek en een film over
12 ½ jaar UNIT Academie en haar bijzondere talentvolle kunstenaars. We
zijn erg blij dat we deze kans krijgen
om een mooi document te gaan maken
met alle prachtige kunstwerken erin die
de afgelopen 12 ½ jaar zijn gemaakt
door onze kunstenaars. Dit boek en
deze film zal nog meer kunstenaars van
het UNIT Atelier en het werk van stichting UNIT Academie onder de aandacht gaan brengen.
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DUURZAME INSTALLATIES
LAADPALEN EN ZONNEPANELEN

Opruiming
Bebber Autoshop het

adres voor verkoop van

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

WWW.KIPELECTRO.NL
(024) 663 33 00

van
onze voor aan
raad
automaterialen
automaterialen
particulieren
en bedrijven

Wij doen alles voor uw auto

Autoshop Goed Beter Bebber

HET ADRES VOOR AL UW AUTO-ONDERDELEN

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

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

Geänderte Öffnungszeiten - Corona Virus

Hartelijk welkom!
in een mooie, nieuwe
en sfeervolle omgeving
presenteren wij
Hotel/Restaurant
“Nimweger Tor”.
Wat bieden wij:
Internationale gerechten
en specialiteiten



€ 9,90

Iedere donderdag
3-gangen menu’s
voor

€14,90 en €16,90

Openingstijden:
Maandag - Zaterdag:
vanaf 15:00 uur open
Zondag:
vanaf 11:30 uur
doorlopend geopend
Dinsdag: rustdag

EINDELIJK ZOMER!
Houtskoolbarbecue Ottawa S P
Houtskool

Pelletsmoker Indiana

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,-

AK INAR
B
L
O
O
K
BA
HOUTTSE VERSTEL
HOOG

69,99

OSTER

RO
457
4
45
45737831
57378
5
78
7
831
3

OSTER

SY S T

EEM

024-3733795 www.autoservicekuijpers.nl

399,-

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!

Vanaf

379,-

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

Dubbeldaks pergola Jotta

34,9999

-IN - R O

Berg en Dalseweg 432 in Nijmegen bij tankstation Tinq

Indiana XXL

Quick-Up Pool
Eenvoudig op te
bouwen: ring met
lucht en pool met
water vullen. Gaat
vanzelf staan. Ø ca.
2,40 m, 63 cm hoog.
Van € 34,99 voor € 24,99.
Zonder afbeelding: poolmatten, ca.
50 x 50 cm € 9,99. Poolafdekking € 14,99.

TE

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

ISCHEELING
T
A
M
AUTOTUURREG
MPERA

Verchroomd rooster, ca. 42 x 31 cm. Zijtafels
inklapbaar. Afm. ca. B x H x D
98 x 99 x 54 cm. Van € 79,99
voor € 69,99. Opzetstuk pizza-oven.
Verchr
Verchroomd rooster, ca. 46 x 35 cm,
inkl. pizzasteen.
pi
fm. ca. B x H x D 58 x
79 x 50 cm (zonder afbeelding) € 89,99
45857024

79,9999

Tel. 0481-433407

47559 Kranenburg
Nimweger Straße 4
Tel. 0049 28 26 / 99 27 00
info@nimweger-tor.de
www.nimweger-tor.de

woensdag
SCHNITZELDAG



Arno's
Haarmode

24,99

45408636

DER
N
A
R
B
R
AT
ACHTIJEKOOKPLA
EN Z
UITVOERING
Gasbarbecue Kingman 6

UITSC

HUI

FBAAR

Stalen frame met poedercoating,
antraciet, paalsterkte 80 x 80 mm,
polyesterstof 180 g/m², grijs. Dubbeldaks. Dankzij gemonteerde wielen
uitschuifbaar tot ca. 5,70 meter.
uits
Afm.
ca. B x H x L
A
3 x 2,33 x 2,95-5,7 m.

899,-

XXL

Ca. 28,8 kW, 6 rvs-branders, gietijzeren rooster
F
FD
 [
FD[FPJDVñHV
op te bergen.
o
Afm. ca. B x H x D
A
1
193 x 124 x 62 cm.

699,-

45737842
4573

Zie de website: www.schnellrestaurant-peters.de

Zalen voor familie-,
vereniging en bedrijfsfeesten
tot 80 personen.
Eigen parkeerplaatsen
8 hotelkamers geschikt
voor minder validen

45743321

Kranenburg:
So-Do: 11-20 Uhr, Fr-Sa 11-21 Uhr
Donsbrüggen: Mo-Do: 11.30-20 Uhr, Fr-Sa 11.30-21 U
So: 16-20 Uhr

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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Mercedes CLA
Mercedes-Benz beschrijft haar nieuwe CLA model, een vierdeurs coupé, als
een ‘lifestylecoupé voor trendsetters’. Zes jaar is het model al op de markt en
de groep berijders van de CLA blijkt gemiddeld zo’n 10 jaar jonger ten
opzichte van de normale Mercedes-rijder. Met een prijskaartje vanaf €
37.090,- is het ook een heel betaalbare Mercedes-Benz, die bovendien een
geweldige uitstraling heeft. Nu zes jaar later is het tijd voor een opvolger van
de CLA, die meer biedt.

Road Test
Mercedes-Benz
CLA
180
Business Solution AMG
Koets: 4-deurs coupé
Prijs: € 43.595,- (vanaf €37.090,-)
Gewicht: 1310 kg
Cil.inh.: 1332 cc
Vermogen: 136 pk
Top: 215 km/uur
Acc.0-100: 9,6 sec.
Gem. verbr.: 1 op 17,9
Lengte: 468,8 cm
Breedte: 183,0 cm
Kofferruimte: 460 liter
Aanhangergewicht: 1400 kg

Bijzonder MBUX dashboard
In de testauto vinden we op het dashboard twee forse kleurenschermen met
mooi scherpe kleurenbeelden. Op allerlei wijze kan men de nodige informatie
op de schermen weergeven. Het
MBUX-infotainmentsysteem zit er ook
in en dat laat zich met swipetoetsen op
het stuurwiel, met aanraking, spraaksturing of met een capacitief touchpad
kinderlijk eenvoudig bedienen. Dit
indrukwekkende digitale dashboard
moet men echt zelf beleven. Het is een
van de beste op dit moment. Onderweg
kan men zonder te kijken en met de
blik op de weg houdend vrijwel alle
functies bedienen. Het navigatiesysteem met MBUX augmented reality,
die pijlen van de te rijden route in een

De Mercedes-Benz CLA is een auto, die door zijn grote spoorbreedte en langgerekte postuur bij langer verblijf achter het stuur totaal niet verveelt en vermoeit.
De stoelen voorin zitten goed en geven voldoende steun in bochten.
grafische weergave van de omgeving
laat zien, is werkelijk briljant. Dit moet
men gezien hebben. De MercedesBenz dealer staat op u te wachten, want
ze zijn er terecht erg trots op.

Compacte motoren
De CLA 180 heeft een Renault-motor.
Franse motortechniek, die het best
goed doet in de Duitse limousine. Het
betreft een 1.332 cc grote viercilinder
turbobenzinemotor, die we ook kennen
uit de Renault Mégane. De motor levert
Met de typerende ‘shark nose’ grille, smalle lichtblokken (inclusief unieke LED
een maximaal vermogen van 136 pk
signatuur), subtiele spoiler en sterk aflopende daklijn kan de nieuwe Mercedes(110 kW) en een maximaal koppel van
Benz CLA pronken met een fraai design.
200 Nm. Het motorblok reageert in de
Mercedes CLA gretig op het gas, is
Om te voelen hoe de nieuwe generatie meer hoofd- en beenruimte voor volmooi stil en geeft veel trekkracht bij
CLA rijdt, reden we de Mercedes-Benz wassenen achterin. Alhoewel dat in een
lagere toerentallen. De sprint vanuit
CLA 180 , in een blitse ‘Business coupé altijd beperkter is door de lage,
stilstand naar 100 km/u duurt 9,6
Solution AMG’-uitvoering. De nieuwe aflopende daklijn. De kofferruimte is
seconden en de topsnelheid komt uit op
CLA Coupé is op het eerste oog alles- bij de CLA beduidend groter dan bij de
215 km/u. Prima prestaties. Het gemidbehalve compact. Men zou in een eer- standaard hatchback A-klasse. Men
delde verbruik is daarbij ook acceptaste oogopslag zelfs aannemen, dat het kan 460 liter bagage in de achterbel. Wij gebruikten gemiddeld
een model uit de lijn van de C-klasse is. bak stouwen.
5,6 liter benzine per 100 kiloHet nieuwe model is ook bijna 5 centi- In de AMG Line – zoals deze CLA
meter. Buitengewoon zuinig
meter langer dan zijn voorganger en in ‘Business Solution’-uitvoering
dus. Met een volle tank benzine
meer dan 5 centimeter breder. De nieu- is uitgevoerd – oogt de Mercedes
kan men ruim 700 kilometer
we CLA is ten opzichte van zijn voor- CLA nog sportiever met zijn groafleggen.
ganger niet alleen groter, maar ook veel tere velgen en sportieve design
Het lage wagengewicht van
praktischer, doordat bijvoorbeeld de accenten. Wij reden een uitvoering
1310 kg door de bouwwijze met
opening van de kofferbak met 26 centi- met een prijskaartje van € 43.595,hoogwaardige, lichte materiameter is verbreed.
. Er zijn bij de Mercedes CLA heel
len speelt hierbij een belangrijveel verschillende uitvoeringen en
ke rol. Dat is zo’n 180 kg lichVeel ruimer geworden
opties verkrijgbaar. De prijslijst
ter ten opzichte van de Renault
De interieurruimte is in deze nieuwe loopt door tot bijna een ton voor de Door de smalle achterlichten wordt de achterzijde van Mégane Estate.
CLA veel beter dan bij het voorgaande Mercedes-AMG CLA 45S en met de Mercedes-Benz CLA nog meer benadrukt. De wiemodel. De wielbasis is met drie centi- enige extra opties kan de auto al len zijn met het nieuwe model meer op de hoeken Voorwielaandrijving of viermeter toegenomen en dat merkt men snel boven de grens van € 100.000 geplaatst, waardoor de CLA automatisch dreigender wielaandrijving
oogt.
duidelijk. Het geeft net eventjes wat komen.
De aandrijving geschiedt bij de

Mazda2
Mazda heeft haar instapmodel in Europa, die eind 2014 als ‘2’ is geïntroduceerd, een facelift gegeven. De belangrijkste vernieuwing zit bij deze opfrisbeurt in het extra comfort, dat de auto biedt. Voor Mazda komt comfort niet
alleen van elektronische voorzieningen, maar ook in zitcomfort, waar bij deze
facelift veel aandacht is geschonken.

De nieuwe huisstijl van Mazda komt nu ook overduidelijk terug in de vernieuwde
Mazda2. In plaats van breedstralers heeft de vernieuwde Mazda2 horizontale verchroomde banen, waardoor de auto breder lijkt.
De Mazda2 heeft in de gereden
"Signature"-uitvoering een bovengemiddeld rijke uitrusting, waardoor deze
compacte auto minder als klein of
goedkoop wordt ervaren, dan de maten
en het prijskaartje aangeven. Voor
modeljaar 2020 is de uitrusting beduidend completer en moderner geworden. De testauto heeft een sleutelvrije
toegang, een startknop, stoelverwarming, LED koplampen, adaptieve cruise-control, dodehoek-detectie en een
kristalhelder head-up display. Allemaal
nuttige zaken, die we tijdens de testrit
zeer hebben gewaardeerd. Er is een
modern infotainment systeem met weliswaar een niet al te groot scherm, maar
wel met standaard ondersteuning voor

Apple Carplay en Android Auto. De
testauto is voorzien van camera’s rondom, die het manoeuvreren in de drukke
stad vereenvoudigen.
Motor
Mazda heeft een andere filosofie als het
om motortechniek gaat. Daar, waar
bijna alle autofabrikanten kiezen voor
zo klein mogelijke motoren voor een zo
laag mogelijk verbruik, kiest Mazda
voor een ouderwets grote anderhalve
liter viercilinder motor, maar dan wel
met een heel moderne techniek. Mazda
weet met verfijning van bestaande
techniek bijzonder zuinige motoren te
bouwen. Wij reden gemiddeld zuiniger
dan 1 op 20! Ook kiest Mazda nog niet

Road Test
Mazda2
Koets: 5-deurs hatchback
Prijs: € 24.490,- (vanaf €17.490,-)
Gewicht: 1000 kg
Cil.inh.: 1496 cc
Vermogen: 90 pk
Top: 183 km/uur
Acc.0-100: 9,8 sec.
Gem. verbr.: 1 op 20,2
Lengte: 407,0 cm
Breedte: 169,5 cm
Kofferruimte: 250 liter
Aanhangergewicht: 900 kg
voor elektrische aandrijving. Wel voor
een milde hybride techniek, waarbij
gebruik wordt gemaakt van een door
een riem aangedreven starter/generator.
Daarmee krijgt de motor een vleugje
elektrische hulp, met als doel om het
benzineverbruik te verminderen.
De benzinemotor in de Mazda2 levert
afhankelijk van de gekozen uitvoering
75 of 90 pk. De testauto is de 90 pk /
148 Nm sterke variant en heeft daarmee een fijne, krachtige motor, waarmee het fijn rijden is. De grote motor
geeft veel meer rust en souplesse, dan
de kleinere motoren kunnen waarmaken. Daarbij vermoeden wij, dat deze
motor langer meegaat, want de grote
motor hoeft minder hard te werken om
te presteren. Dat maakt het ook in de
praktijk gemakkelijker om zuinig te rijden.
Zoals bij alle merken, wordt de motor
automatisch uitgeschakeld wanneer de
auto tot stilstand komt en de versnelling in neutraal wordt gezet. Echter, bij
het stilzetten van de motor zet de elektronica de zuigers al in een stand die
het starten later makkelijker maakt.
Wanneer de eerste versnelling wordt
ingelegd om weer weg te rijden lijkt het
daarom alsof de motor niet wil starten,
maar in feite gaat dat zo soepel en snel

testauto via de voorwielen. Bij de topmodellen kan men ook vierwielaandrijving bestellen. Een zelf corrigerende
achterwielophanging houdt de auto stabiel. De wegligging en stabiliteit is
indrukwekkend goed.
De motoren zijn bescheiden van cilinderinhoud, maar men kan - als men dat
wil - sportief rijden in het rijprogramma ‘Sport’, waarbij de CLA wat dynamischer is, in standje ‘ECO’ is alles
gericht op maximale efficiëntie en in
het basisrijprogramma ‘Comfort’ is
alles mooi in balans. Wij reden eigenlijk altijd in Comfort, een perfect match
met het algehele karakter van de CLA.
CLA 180, de populairste krachtbron
De 180 is een heerlijke motor voor de
CLA, maar de 200, waarbij iets meer
vermogen uit hetzelfde Renault blok
wordt gehaald, is weinig duurder en
heeft nog betere specificaties. In de
door ons gereden ‘Business Solution’uitvoering is een automatische zevenversnellingsbak met dubbele (DCT)
koppeling standaard. De basis-uitvoering heeft een handgeschakelde zesbak
standaard.
Conclusie
Mercedes-Benz doet internationaal
goede zaken met de CLA en lijkt dat te
blijven doen. De nieuwkomer stuurt en
rijdt goed, is nog een stuk groter en
trekt met zijn uiterlijk de aandacht. Hij
heeft de kwaliteiten en présence van
een zakenauto, gebruiksmogelijkheden
voor het gezin en is voor een Mercedes
niet eens zo heel duur.

dat de bestuurder het niet merkt.
Bijzonder slim van Mazda!
De Mazda2 is voorzien van een handgeschakelde zesbak en daarmee is het
een vlotte auto in het stadsverkeer. De
lange overbrengingsverhoudingen bij
de hoge versnellingen, maakt dat de
Mazda2 dan minder levendig op het
gaspedaal rijdt bij de hogere snelheden.
Dit komt uiteraard ten gunste van het
comfort en het verbruik.
De Mazda2 rijdt heel vertrouwd, vlot
Weggedrag
Het weggedrag is altijd een sterk punt en lekker stil. Daarbij is de Mazda2
van de Mazda2 geweest en is dat nog ondanks zijn grote motor ook nog eens
steeds. Met de Mazda2 neemt men met in de praktijk zeer zuinig met brandstof.
vertrouwen bochtige weggetjes en men
blijft goed gevoel in het stuurwiel hou- gen van het wegdek onderdrukt en
den. Daarbij is de auto ook rustig en wordt het weggeluid verminderd. Al
stil. Men zoeft met stijl snel de bochten deze maatregelen minimaliseren het
door als ware het een Bentley. binnendringen van het geluid
Uiteraard geen vergelijk, maar de
Mazda2 voelt een klasse hoger en dat Conclusie
komt door de efficiënte manier waarop De vernieuwde Mazda2 is dan wel
oneffenheden in het wegdek worden geen nieuwe auto, het is wel degelijk
opgevangen, het gevoel in het stuurwiel een verbeterde versie van zijn voorganen vooral de rust in de cabine onder uit- ger. Dat maakt het een nog betere coneenlopende omstandigheden. Snel is de current voor andere auto's in de compMazda2 ook. De door ons gereden 90 acte klasse. De Mazda2 is er vanaf €
pk uitvoering sprint in 9,8 seconden 17.490 (75 pk). De meest luxe uitvoevanuit stilstand naar de 100 km/uur en ring, die wij reden heeft een prijskaarthaalt een topsnelheid van 183 km/uur.
je van € 24.490,-.
De rust en stilte komt
ook door de dikkere
dakhemel, de toevoeging van afdichting
strips voor de achterportieren en trilling
dempend materiaal op
de binnenste achterwielbehuizing. Die zorgen voor een betere
geluidsabsorptie
en
geluidsisolatie, waar
met name de passagiers
achterin van profiteren.
Door verbeteringen aan
de dempers en nieuw De Mazda2 is met de opfrisbeurt weer een moderne
ontwikkelde banden compacte auto, maar dan wel een met bijzonder eigenworden ook de trillin- schappen, zoals de rust die de relatief grote motor geeft.
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Zwischen Rhein & Maahs
„Der frühe Vogel…“ - Erfassung
von gefährdeten Wiesenvögeln
KLEVE.
Uferschnepfe,
Großer
Brachvogel, Kiebitz und Rotschenkel
sind die wichtigsten Wiesenvögel. Sie
alle brüten in den Wiesen hier am
Unteren
Niederrhein.
Stanislav
Grebennikov von der NABUNaturschutzstation Niederrhein beobachtet und erfasst den Bestand der
bedrohten Tiere. Für manche ist es
noch mitten in der Nacht, wenn
Grebennikov sich auf den Weg zur
Kartierung in die Hetter macht, einem
Naturschutzgebiet
östlich
von
Emmerich. Zwischen Ende März und
Anfang Juni stiefelt der Biologe
regelmäßig eine halbe Stunde vor
Sonnenaufgang
los,
um
das
Vorkommen
der
verschiedenen
Vogelarten dort festzuhalten. Dafür
zieht er Kreise durch das Gebiet, bleibt
regelmäßig stehen und beobachtet –
allerdings nicht nur mit dem Fernglas:
Sein wichtigstes Instrument ist sein
Gehör. Nur anhand ihrer Stimmen und
Rufe erkennt Grebennikov die Vögel.
Auf die Frage, wie lange es dauert, um
das zu können, antwortet er schmunzelnd: „Das kommt ganz auf deine
Motivation an. Ich habe ein Jahr
gebraucht, um die häufigsten Arten zu
lernen. Manche schaffen es schneller,
manche brauchen länger. Das Lernen
geht aber auch ständig weiter.“
Die Biologinnen und Biologen der
NABU-Naturschutzstation Niederrhein
kartieren (erfassen) in fünf der sechs
von
ihnen
betreuten
Naturschutzgebiete Wiesenvögel. Dazu
gehört neben der Hetter, die die
NABU-Station zusammen mit dem
Naturschutzzentrum im Kreis Kleve
betreut, unter anderem auch Teile der
Düffel
und
das
kleine
Naturschutzgebiet Moiedtjes. Hetter
und Düffel sind über Jahrhunderte hinweg durch feuchte Grünlandflächen
und kleinbäuerliche Kulturlandschaft
geprägt gewesen. In den Moiedtjes, die
westlich von Emmerich liegen, sind
hauptsächlich Kleingewässer und
Gehölze zu finden.
Da Wiesenvögel Bodenbrüter sind, ist
der Artenschutz hier besonders auf die

Zusammenarbeit
mit
der
Landwirtschaft angewiesen. So pachten Landwirte für einen geringen
Pachtzins Flächen im Besitz des
Naturschutzes und bewirtschaften sie
wiesenvogelgerecht. Besonders wichtig
ist
dabei
eine
lange
Bewirtschaftungsruhe während der
Brutzeit. Konventionell bewirtschaftete
Flächen, auf denen erfahrungsgemäß
Wiesenvögel brüten, werden von
Kartierern im Auftrag des Kreises
Kleve kartiert. Wenn dort Tiere gesichtet werden, wird das Nest markiert, so
dass der Landwirt es bei Arbeiten
umrunden kann.
Weil in ganz Deutschland die Bestände
der Wiesenvögel stark zurückgehen, ist
eine engmaschige Kartierung wichtig,
um das Brutgeschehen sowie
Veränderungen und Trends im Bestand
zu dokumentieren. Darauf aufbauend
können
weitere
erforderliche
Maßnahmen abgeleitet werden. Die
vier Wiesenvogelarten sind natürlich
nicht die einzigen Vögel, denen
Grebennikov bei der Kartierung begegnet. In der Hetter fühlen sich beispielsweise
Dorngrasmücke,
Gartenrotschwanz und Wiesenpieper,
aber auch Feldlerche, Rohrammer und
Turmfalke wohl. Allerdings werden
nicht alle Vögel kartiert, die im Gebiet
unterwegs sind. Es werden nur die
Vögel erfasst, die auf der Roten Liste
der bedrohten Arten stehen und die
streng geschützt sind. Darüber hinaus
gibt es noch die wertgebenden Arten
für das Gebiet. „Wertgebend“ bedeutet,
dass diese Vögel für die Umgebung
besonders charakteristisch sind und
oftmals
außerhalb
dieser
Naturschutzgebiete kaum oder gar
nicht mehr vorkommen.
„Das Schönste an der Kartierarbeit ist,
so viel Zeit draußen zu verbringen und
immer wieder tolle Sonnenaufgänge
und
andere
spannende
Naturbeobachtungen zu erleben“, sagt
Grebennikov.

KRANENBURG. Seit Mitte Juni ist
das Museum Katharinenhof in
Kranenburg wieder geöffnet. Vorläufig
kann das Museum in der Mühlenstraße
nur am Wochenende besucht werden;
am Samstag und Sonntag zwischen
14.00 und 17.00 Uhr. Ein Besuch lohnt
sich wirklich. Seit der Eröffnung im
Jahre 1961 fand ein umfangreicher
Ausbau der Museumssammlung durch
Schenkungen, Ankäufe und Stiftungen
statt. Die Bestände an Kunstwerken
vom Mittelalter bis zur Gegenwart sind
in 2 Etagen ausgestellt. In einer gesonderten Etage werden jährlich
Wechselausstellungen moderner und
älterer Kunst gezeigt sowie religiöse
Kunstwerke im Dachgeschoss.

Erwachsene zahlen 3 Euro, Kinder bis
12 Jahre frei. Museum Katharinenhof,

KLEVE. Ab sofort darf im B.C.
Koekkoek-Haus wieder geheiratet werden! (Natürlich unter CoronaAuflagen). Es freuen sich mit dem
Brautpaar die Standesbeamtin und die
Ehrenamtlichen vom Freundeskreis
Museum Kurhaus und Koekkoek-Haus
Kleve e.V., die die Zeremonien begleiten. (B.C. Koekkoek-Haus,
Kavarinerstr. 33, 02821-768833)

der Gemeinde Kranenburg in diesem
Jahr.
• So. 28.06.20 – “Kunst im Freien”
(Kunst- und Skulpturenführung)
• So. 19.07.20 – Segway-Tour durch
die Kranenburger Landschaft
• So. 02.08.20 – “Dem Himmel so
nah” (Kirchturmführung St. Peter und
Paul)
• So. 15.08.20 – “Enge Gassen und
dicke Mauern” (Führung durch den historischen Ortskern)
• So. 06.09.20 – “Kranenburg mit
Höhen
und
Tiefen”
(Abwechlungsreiche Führung durch
Kranenburg)
• Fr. 11.09.20 – Häppchentour
durchZyfflich
• So. 11.10.20 – “Orte der Begegnung
und des Gebets” (Kirchenführung)
• So. 08.11.20 – Kirchenorgelführung
St. Peter und Paul
• Fr. 13.11.20 – “Wie in alten Zeiten”
(Nachtwächterrundgang mit Umtrunk)
• So. 22.11.20 – Entdeckungstour
durch das Museum
• Di. 29.12.20 – “Kranenburg im
Lichterglanz” (Führung durch den historische Ortskern)
Zu allen Führungen ist eine Anmeldung
erforderlich. Kinder bis 12 Jahre frei.
Bei
unterschreibung
der
Mindestteilnehmerzahl kann die
Führung abgesagt werden. Alle angegebenen Führungen sind auch individuell
als
Gruppenführung
buchbar.
Informationen: Tourist Info Center
Alter Bahnhof, Bahnhofstr. 15,
Kranenburg. Tel: 02826-7959, touristik@kranenburg.de,
www.kranenburg.de

Am 28. Juni den Britischen
Ehrenfriedhof kennenlernen

Weil in ganz Deutschland die Bestände
der Wiesenvögel stark zurückgehen, ist
eine engmaschige Kartierung wichtig.

Museum Katharinenhof
wieder geöffnet

Zur Zeit ist noch die Sonderausstellung
‘Bauhaus-Gott-Niederrhein’ von Lotte
Marx-Colsmann zu sehen. Auch ist das
berühmte historische Stiftssiegel aus
1436 zu bewundern, das nach 75 Jahre
wieder nach Kranenburg zurückkehrte.
Die spektakulaire Geschichte dazu
erfahren Sie im Museum.

Führungen in Kranenburg
KRANENBURG. Wegen corona waren
lange Zeit kaum Events möglich. Da
die Lage sich mittlerweile entspannt
hat, ist jetzt wieder einiges möglich,
wie zum Beispiel Führungen. Hier eine
Programmübersicht von Führungen in

KLEVE. Nach langer Corona-Pause
nimmt die Wirtschaft & Tourismus
Stadt Kleve GmbH das Stadt- und
Themenführungsprogramm 2020 wieder auf. Los geht’s am Sonntag, den 28.
Juni mit einer Führung über den
Britischen
Ehrenfriedhof
im
Reichswald. Treffpunkt ist um 14.30
Uhr am Parkplatz gegenüber dem
Friedhof an der Grunewaldstraße. Der
Rundgang dauert ca. 90 Minuten und
kostet 5 € pro Person. Da die Führung
nur für eine begrenzte Anzahl an
Personen angeboten werden kann, ist

eine Anmeldung
unter Angabe von
Name
und
Anschrift bei der
Wirtschaft,
Tourismus
und
Marketing Stadt
Kleve GmbH (Tel.
02821-84806)
unbedingt erforderlich. Fast 8.000
tote Soldaten liegen
auf
dem
Ehrenfriedhof in
Reih und Glied,
wie zu einem letzten Appell, weiß Stadtführerin Birgit
van den Boom zu erzählen. Die Anlage
wurde
nach
strengen
Gestaltungsvorschriften errichtet und
beeindruckt durch ihre Eleganz und
Größe. Oft sind es unbekannte
Soldaten, die hier ihre letzte Ruhestätte
gefunden haben, von einigen sind uns
aber kleine Geschichten überliefert.
Während der Führung sind die geltenden Abstandsregeln einzuhalten, die
Teilnahmegebühr sollte passend
bezahlt werden. Ein Mund-NasenSchutz muss bereitgehalten werden.

Natur-Erlebnistag „Wie bei
Hempels unterm Sofa“

Seit der Eröffnung im Jahre 1961 fand
ein umfangreicher Ausbau der
Museumssammlung durch
Schenkungen, Ankäufe und Stiftungen
statt.
Mühlenstraße
9,
Kranenburg.
www.museumkatharinenhof.de

Grenzgängersprechstunde
in Kranenburg
KRANENBURG. Am Dienstag, den 7. Juli bietet der GrenzInfoPunkt Rhein-Waal
im Rathaus der Gemeinde Kranenburg eine Sprechstunde an. In der Zeit von 09.00
bis 12.00 Uhr besteht die Möglichkeit sich über das Thema „Wohnen und Arbeiten
im Nachbarland“ zu informieren. Kompetente Ansprechpartner beraten zu den
grenzüberschreitenden Bereichen Steuern, Kranken- und Rentenversicherung.
Informieren kann sich jeder, der vielleicht im Nachbarland wohnen oder arbeiten
will. Interessant ist oft auch die Frage, ob man von dort eine Rente zu erwarten
hat. Veranstalter: GrenzInfoPunkt Rhein-Waal, Emmericher Str. 24, Kleve, Tel:
02821-793079

KLEVE. Wer kennt ihn nicht, den
Spruch „hier sieht’s ja aus wie bei
Hempels unterm Sofa“? Bei einem
Natur-Erlebnistag
der
NABUNaturschutzstation Niederrhein für
Acht- bis Zwölfjährige geht es am
Samstag, 27. Juni ab 10.30 Uhr am
Waldhaus
Kleve
unter
dieser
Überschrift nicht ums Kinderzimmer,
sondern um die Natur. Wer räumt da
auf? Gemeinsam geht es auf die Suche
nach den größten Schmutzfinken und
was sie hinterlassen haben. Es werden
Ideen zur Müllvermeidung erarbeitet
und wie man Müll in Kostbarkeiten
verwandeln kann.
Aufgrund der Corona-Pandemie ist die
Teilnehmerzahl auf zehn Personen pro
Gruppe begrenzt und die erforderlichen
Auflagen – etwa bezüglich Hygiene,
Abstand, Mundschutz, Datenerfassung
– sind zu erfüllen. Um trotz der
Auflagen mehreren Kindern die
Teilnahme zu ermöglichen, bietet die
Naturschutzstation an dem Tag drei
zweistündige Einheiten mit jeweils
maximal zehn Kindern an. Die ersten
zehn angemeldeten Kinder nehmen von

Klimaschutz
statt CoronaBlues
KRANENBURG. Die Gemeinde
Kranenburg nimmt vom 15. Juni bis 05.
Juli am STADTRADELN teil. Die
langjährige Kampagne steht in diesem
Jahr im Zeichen der Coronakrise. Einen
Grund, das Stadtradeln abzusagen,
sieht Kampagnenleiter André Muno
vom Klima-Bündnis nicht: „Das
Fahrrad ist das derzeit sinnvollste
Verkehrsmittel und ermöglicht den
Menschen,
die
verbleibenden
Alltagswege mit einem vergleichsweise
geringen Infektionsrisiko zurückzulegen. Zudem fördert das Fahrrad die
Gesundheit und hilft dabei, der mit den
Einschränkungen des öffentlichen
Lebens einhergehenden Langeweile
entgegenzuwirken." In Zeiten der
Kontaktsperre ist das gemeinsame
Sammeln von Fahrradkilometern in
digitalen Teams laut Muno eine gute
Möglichkeit,
den
aktuellen
Einschränkungen ein bisschen davon
und zusammen einem Ziel entgegen zu
radeln. Passend dazu prämiert das
Klima-Bündnis 2020 auch die
Kommunen, die durch besonders kreative Aktionen unter Einhaltung der
Kontaktsperre viele Menschen zur
Teilnahme mobilisieren mit einem
Sonderpreis.
Beim Stadtradeln treten BürgerInnen
gemeinsam in die Pedale und radeln an
jeweils 21 Tagen zwischen Mai und
Oktober um die Wette. Über 400.000
Menschen aus 1.127 Kommunen folgten 2019 diesem Aufruf und legten
mehr als 77 Millionen Kilometer auf
dem Fahrrad zurück. Die Gemeinde
Kranenburg nimmt zusammen mit allen
Städten und Kommunen des Kreis
Kleve erstmalig am Stadtradeln teil und
hofft auf möglichst viele Teilnehmer.
Stadtradeln ist eine internationale
Kampagne des Klima-Bündnis und
wird von den Partnern Ortlieb, ABUS,
Busch + Müller, Stevens Bikes, MYBIKE, Paul Lange & Co., WSM und
Schwalbe unterstützt. Infos unter
www.stadtradeln.de;
Video:
https://www.kranenburg.de/de/ressourcen/stadtradeln-2020-kreis-kleve-hd720p.mp4

Weltgrößte Radkampagne bietet ein
Stück Normalität in Krisenzeiten
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Anzeigen Kranenburg
Wer räumt da auf? Gemeinsam geht es
auf die Suche nach den größten
Schmutzfinken und was sie hinterlassen haben.
10.30 bis 12.30 Uhr teil, ab der elften
Anmeldung gilt die Startzeit 13.00 Uhr,
ab der 21. Anmeldung gilt die Startzeit
15.30 Uhr. Je nach Gesamtzahl der
Anmeldungen werden gegebenenfalls
kleinere Gruppen gebildet. Bei zu
geringer Zahl der Anmeldungen
entfällt zunächst die Gruppe ab 15.30
Uhr.
Weitere Infos und Anmeldung: NABUNaturschutzstation Niederrhein, Tel:
02821-7139880 oder www.nabu-naturschutzstation.de/de/veranstaltungen.
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Honderden deelnemers van heinde
en verre rennen mee met Run for
KiKa @Home voor hetzelfde doel:
kinderkanker de wereld uit!
Het is nog even aftellen tot zondag 28
juni, maar Run for KiKa @Home trekt
in de tussentijd veel bekijks en deelnemers. De run waar deelnemers vanuit
huis rennen en zelf hun tijd en afstand
bepalen moet een bijdrage leveren aan
noodzakelijk onderzoek naar kinderkanker.
Het internationale netwerk van Run
for KiKa
Op de vraag mee te rennen voor KiKa
hebben honderden mensen gereageerd.
Het legioen van ruim dertienhonderd
deelnemers is een samenstelling van
mensen uit België, Turkije, runners van
eigen bodem, waaronder een bijzonder
team. Wopke Hoekstra's ministerie van
Financiën rent mee om geld op te halen
onderzoek naar kanker.

Een bijzondere uitdaging
Om alle deelnemers te bereiken wordt
een live programma vanuit een studio
in Amsterdam uitgezonden. "Op twee
nog onbekende locaties in Nederland
gaan we ook live connectie maken en
runners volgen.", aldus Nikki Wester,
van de organisatie. "Van evenementen
produceren, naar een show regisseren!
Dat wordt een leuke uitdaging!" sluit ze
af.
Run for KiKa @Home
Op de teller staat ruim dertienhonderd
deelnemers en meer dan 70.000 euro en
waar dit op eindigt is de grote vraag.
"Er is ongelimiteerd plek, je kunt zelf
bepalen hoe laat en hoe lang je rent.
Deelname is gratis en je steunt een fantastisch doel. Waarom zou je niet meedoen!?" zegt Wester.
Meer informatie en aanmelden is via
www.runforkika.nl/at-home.

Ludieke actie bij De Treffers;
Mondkapjes met embleem te koop
In deze coronatijden hebben alle
sportclubs, dus ook voetbalvereniging
De
Treffers, het
financieel
lastig. Door
het wegvallen van traditionele
geldstromen
wordt er een
beroep op de
creativiteit van leden en
sponsoren gedaan. Dit bracht
Louis Bloemers van BloemersOrlova
op het idee om mondkapjes met het
embleem van De Treffers te laten makken. Hij bood aan de eerste 300 op zijn
kosten te laten maken. Het idee werd
spontaan opgepakt door Rens Wijers
van De Treffers. “Het leek mij een gaaf
idee. Als je met het Openbaar Vervoer
moet ben je sowieso verplicht om een
mondkapje te dragen. Met het Treffers

mondkapje steun je de club en
het ziet er leuk uit.”, zegt
Rens. En zo begon
de zoektocht
naar een leverancier
die
snel kon leveren en een
goede kwaliteit
kon
garanderen.
“Het is gelukt”,
aldus Rens. ‘We hebben
mondkapjes die geschikt zijn
voor het OV, ze zijn wasbaar en hebben
natuurlijk het Treffers logo”. De mondkapjes zijn vanaf 15 juni verkrijgbaar
tijdens trainingsuren op sportpark Zuid,
bij Super Coop De Bats, Tankstation
Oomen
en
Nicole
Weijers
Voetverzorging. Allen gevestigd in
Groesbeek. De kosten bedragen € 6,50
per stuk. Voor twee exemplaren
bedraag te prijs € 10.

Dé Vierdaagse krijgt dit jaar
een bijzonder alternatief!
Goed nieuws voor alle wandelfans;
nieuwe app maakt ‘Vierdaagse’ tóch
mogelijk. Met behulp van de nieuw te
lanceren wandel.nl-app kan heel
Nederland van 21-24 juli meedoen met
De Alternatieve Vierdaagse. Dat maakte Koninklijke Wandel Bond Nederland
(KWBN) onlangs bekend.
Om drukte te vermijden wordt er uiteraard niet gelopen over het officiële parcours in Nijmegen, maar lopen de deelnemers straks een zelfgekozen route
van 10, 20, 30, 40 of 50 kilometer per
dag ergens in Nederland. Dit betekent
dat niet alleen de duizenden
Vierdaagse-deelnemers mee kunnen
doen, maar de inschrijving vanaf vandaag openstaat voor iedereen die de uitdaging aan wil gaan en een heel uniek
aandenken aan deze vierdaagse-editie
wil verdienen.
‘Ook geen Vierdaagse in Nijmegen dit
jaar’, kondigde premier Rutte op 21
april aan. Paul Sanders, directeurbestuurder KWBN: “Ondanks de grote
teleurstelling toonden alle betrokkenen
en deelnemers hun begrip. Maar toch
liet het ons niet los. Wetenschappers
drukken ons op het hart dat, juist nu
corona in onze samenleving rondwaart,
bewegen crucialer is dan ooit. Daarop
zijn we samen met sportmarketingbureau House of Sports op zoek gegaan
naar een veilig alternatief voor hét
wandelevenement van het jaar.”
Stichting DE4DAAGSE, uit naam van
KWBN organisator van de originele
Vierdaagse Nijmegen, geeft aan blij te
zijn dat KWBN met dit alternatief deelnemers de mogelijkheid biedt alsnog in
een aangepaste vorm en op eigen gelegenheid de Vierdaagse te lopen.

Volksgezondheid
Burgemeester Bruls van Nijmegen is
verheugd met De Alternatieve
Vierdaagse: “Ik ben blij dat KWBN
flexibiliteit toont en met dit initiatief
deelnemers, maar ook andere wandelaars een verrassend mooi alternatief
biedt. Natuurlijk hopen we volgend
jaar iedereen weer gezond in Nijmegen
te begroeten, maar voor nu vinden we
het belangrijk dat mensen toch in
beweging blijven en ontdekken hoe de
wandelsport aan de volksgezondheid
kan bijdragen. Ik wens iedereen veel
wandelplezier en als voorzitter van het
Veiligheidsberaad vraag ik iedereen om
ook tijdens het wandelen de richtlijnen
van het RIVM op te volgen.”
Nieuwe app
De app biedt de deelnemer de mogelijkheid overal in Nederland een eigen
attractieve wandelroute naar keus uit te
stippelen. Tijdens het wandelen wordt
er genavigeerd en wordt de route bijgehouden en na afloop opgeslagen. Het
alom bekende en veelgebruikte
‘Wandelkilometerboekje’ wordt daarmee digitaal. Bijkomend voordeel is
dat de app ook ná De Alternatieve
Vierdaagse gebruikt kan worden voor
een ommetje in de eigen omgeving, om
te trainen of tijdens wandeltochten (als
deze weer georganiseerd mogen worden).
Inschrijven voor De Alternatieve
Vierdaagse kan via www.alternatievevierdaagse.nl.
De app voor deelnemers zal enkele
dagen voorafgaande De Alternatieve
Vierdaagse beschikbaar komen voor
Android en iOS.
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Juliana Bicycle Team ziet uit naar
een coronavrije toekomst
Ook het Juliana Bicycle
Team uit Millingen aan de
Rijn ziet uit naar een tijd
zonder corona.
Het verenigingsleven ligt
op dit moment nog volledig
plat: geen trainingen, geen
optredens, geen bingo’s,
geen gezellig samenzijn.
Dingen die tot voor kort
binnen onze vereniging de
gewoonste zaak van de
wereld waren. Voor veel
van onze leden staat normaliter een groot deel van de
week in het teken van de
kunstrijwielvereniging.
Veel (jeugd)leden vinden
doorgaans meerdere malen
per week de weg naar ons
verenigingsgebouw
om
samen de passie te delen voor het
Juliana Bicycle Team en alles wat erbij
komt kijken om onze vereniging draaiende te houden. “Social Distancing” is
dan ook een term die in ons woordenboek niet voorkomt.
2020 zou voor ons in het teken staan
van wederom een spectaculair optreden
aan de andere kant van de oceaan. Voor
de 6e keer zouden wij deelnemen aan
de grootste indoor sport- en muziekshow ter wereld, de Royal Nova Scotia
International Tattoo in het Canadese
Halifax! De show van dit jaar zou
bovendien volledig in het teken staan
van 75 jaar bevrijding. Wij waren dan
ook bijzonder trots dat de organisatie

ons uitnodigde om tijdens deze speciale editie Nederland te vertegenwoordigen. Helaas werden wereldwijd alle
grote evenementen al vroegtijdig
gecanceld en zo ook de Royal Nova
Scotia International Tattoo.
Het einde van deze onwerkelijke periode lijkt voor veel verenigingen in zicht,
maar helaas is er voor de contactsporten nog niet veel duidelijkheid. Hoe de
fietssport, zoals deze binnen Juliana
wordt beoefend, een plek zal vinden
binnen een 1,5 meter samenleving is
vooralsnog onduidelijk. Voorlopig
geldt voor ons dus - zoals men in
Canada zou zeggen - “fingers crossed!

Nieuw raceteam voor
Yelmer Buurman
UBBERGEN. Zo langzaam komt de
hervatting van het internationale
autosportseizoen dichterbij en dat
betekent ook voor coureur Yelmer
Buurman uit het Gelderse Ubbergen
dat hij binnen afzienbare tijd weer
de helm kan opzetten.
“Ik kan nauwelijks wachten”, geeft hij
toe. “Niet kunnen racen is voor een
coureur het ergste wat er is!” Naast zijn
al eerder geplande deelname aan het
Brits GT-kampioenschap zal Buurman
dit seizoen voornamelijk in actie
komen op de beroemde NürburgringNordschleife. Daarbij rijdt hij voor een
nieuw team, het HAUPT RACING
TEAM van oud-DTM-coureur Hubert
Haupt. Opnieuw komt Yelmer daarbij
in actie met de Mercedes-AMG GT3,
waarmee hij al vele mooie successen
vierde.
“Ik vind het fantastisch voor Hubert
Haupt dat hij erin is geslaagd om zijn
eigen raceteam op te zetten”, zegt
Yelmer. “Ik weet dat dat een lang
gekoesterde droomwens van hem is en
hij heeft alles in beweging gezet om dat
te realiseren. Daarbij heeft hij heel wat
goede en ervaren mensen om zich heen
weten te verzamelen. Er is niets aan het
toeval overgelaten, dus wat dat betreft
heb ik er alle vertrouwen in dat dit een
succesvol project wordt. Het is daarbij
natuurlijk leuk om vanaf het begin deel
uit te kunnen maken van een nieuw
team!”
Yelmer vormt samen met teameigenaar
Hubert Haupt en Nico Bastian de rijdersbezetting van een van de in totaal
drie nieuwe Mercedes-AMG GT3’s,
die HRT zal inzetten tijdens de
Nürburgring Langstrecken-Serie (tot
dusver bekend als VLN) en de jaarlijk-

se 24-uursrace op de Nürburgring, die
vanwege de corona-pandemie is verschoven naar 24 tot en met 27 september. “Het is leuk om weer samen met
Hubert en Nico te rijden”, zegt Yelmer.
“Met Hubert samen heb ik al een paar
mooie successen kunnen vieren. Zo
wonnen we in 2015 en 2018 samen de
24 Uur van Dubai.”
Positief is dat het nieuw geformeerde
HRT direct al kan rekenen op uitgebreide steun van Mercedes-AMG
Motorsport en meteen de felbegeerde
status van ‘Performance Team’ gekregen heeft. Gereden wordt met de voor
2020 nieuwe evolutieversie van de
Mercedes-AMG GT3, die in de voorgaande uitvoering al goed was voor
vele racesuccessen, waaronder de volledige top vier tijdens de 24-uursrace
van de Nürburgring in 2016.
De overstap naar het nieuwe HRT betekent voor Yelmer tegelijkertijd ook het
afscheid van het team Black Falcon,
waarmee hij jarenlang in langeafstandsraces actief was. “Ik wil graag
van de gelegenheid gebruik maken om
Black Falcon te danken voor het vertrouwen en de zeer plezierige samenwerking in de afgelopen jaren”, zegt
hij. “Samen hebben we mooie successen behaald: de overwinningen in
Dubai en onze podiumplaats als derde
tijdens de 24-uursrace op de
Nürburgring in 2018, maar zeker ook
de titel in de Blancpain Endurance
Serie in datzelfde jaar. Black Falcon
was de afgelopen tien jaar een grote
naam en een vaste waarde in de internationale professionele GT3-racerij en
het is jammer dat we het team daar
voorlopig niet meer zullen terugzien. Ik
kijk nu echter uit naar de samenwerking met mijn nieuwe team en kan nauwelijks wachten tot de eerste race!”

“Weet je waardoor die hele cultus van
het sporten is ontstaan” begon Mary,
terwijl ze met z’n allen neerstreken op
een terras aan de Waalkade. “Omdat
de meeste kerels teleurgesteld zijn in
het leven. Hun droombaan is er nooit
gekomen, hun droomvrouw evenmin
en hun blagen willen niet luisteren,
zie hier het probleem in een notendop.
Dan ontstaat de drang om je leven op
een andere manier zin te geven.
Vroeger kocht de man in zo’n geval
een Harley Davidson, maar tegenwoordig schaffen ze een racefiets of
mountainbike aan. En daarmee willen
ze een prestatie neerzetten om het
respect van familie en vrienden te verdienen. Dus rijden ze niet eenmaal de
Alpe d’Huez omhoog, maar vijfmaal!
Of beklimmen ze niet eenmaal de
Oude Holleweg bij Val Monte, maar
tienmaal. Om vervolgens op de top
een selfie voor Facebook, Instagram
en Whatsapp te maken, waardoor ze
de eerstkomende tien verjaardagen
geramd zitten, omdat iedereen aan
hun lippen hangt! Luitjes, daar komt
de ober aan. Wie lust er allemaal een
wijntje? Jij Syl? Rood? Anneke ook
rood? Roy ook al? Jongens, wat zijn
we vandaag eensgezind. Doe ik ook
gezellig mee! Ober, vier rood graag.
En mogen we er meteen een kaasplankje bij?” Het zonnetje deed intussen wonderen, het uitzicht op de
Waalbrug de rest. “Jongens, hier was
ik echt aan toe”, liet Sylvia noteren,
toen ze even later de wijn liet walsen
en het glas met een waarderende
knipoog omhoog hield. “Want, zeg nu
zelf, we hebben wel een glaasje verdiend. Proost!” Hier was Anneke het
helemaal mee eens: “Wat een verademing”, zei ze, “even lekker een terrasje pakken na dat verplichte thuiszitten.” En vervolgens achtte Roy de tijd
gekomen om een duit in het zakje te
doen door de actualiteit aan te snijden. “Ik denk dat iedereen hier aan
tafel met afgrijzen de beelden rondom
de dood van George Floyd heeft
gezien. Logisch dat daardoor heel
Amerika in de fik staat. De vraag is
echter of wij in Nederland wat kunnen beginnen tegen die scheef
gegroeide situatie in de V.S. Want
onmiddellijk wordt de discussie over
racisme aldaar gelinkt aan ons slavernijverleden, waarop wij vervolgens
als blanke Nederlanders worden aangekeken. Kan je niet voorzichtig
genoeg mee zijn, want daarmee eindig je alleen maar met nog meer
onderlinge verdeeldheid. Want van de
huidige generatie is niemand dader of
slachtoffer. Punt! Het heeft zich in
een ver verleden afgespeeld. Nog niet
zo lang geleden speelden dergelijke
thema’s helemaal niet. Bij mijn
ouders thuis kwamen vroeger altijd al
allerlei mensen over de vloer, een
bont gezelschap van familieleden,
vrienden en collega’s, die hun roots
hadden in zowel Nijmegen als
Suriname, die geboren waren in
Willemstad, Curacao of op de
Molukken. Daarnaast waren pa en ma
kind aan huis bij een Duitse familie,
hier vlak over de grens, en trokken ze
-opmerkelijk genoeg- ook veel op met
een joodse musicus, ene Bob, die met
de nodige zelfspot op elke verjaardag
een avondvullend programma aan
Jiddische moppen presenteerde. En
die Duitsers lachten het hardste! Weet
je, iedereen zat door elkaar, niks geen
racisme, niks geen discriminatie, niemand had een tweede gedachte bij de
ander. Ik vraag me dan ook serieus af
of dit werkelijk zo is veranderd.
Persoonlijk werk ik samen met collega’s uit alle mogelijke windstreken en
zie ze uitsluitend als mensen waarop
ik volledig moet kunnen vertrouwen,
want we doen nogal riskant werk als
glazenwasser. Onderscheid maken we
niet, iedereen is bij ons gelijk. En zo
hoort het ook!” rondde Roy af.
Waarna hij vervolgens de blik van de
ober wist te vangen om met gebaren
te beduiden dat ze aan hun tafeltje
nog wel een consumptie beliefden.
De zon stond op z’n hoogst en een
aangename warmte nam bezit van
iedereen. “Alleen drank kan de wereld
redden!” riep Sylvia balorig uit, toen
de wijn arriveerde. “Want bij iedere
slok begin je automatisch de ander
aardiger te vinden.” Het was een laf
excuus, maar niemand kon zo gauw
iets beters bedenken...
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RIDE LIFE. RIDE GIANT.
‘S WERELDS GROOTSTE FIETSMERK!

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

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

€2.099,-

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