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Door de knieën op de
trap bij het Kekerommetje
De route voert
over de dijk en door
het dorp, met
onderweg tientallen
bewegingsoefeningen. Het
Kekerommetje
moet snel navolging
krijgen.
Colette Beckers
Kekerdom

‘T

wintig passen lopen
op de hakken, dan op
de tenen’’, roept bewegingscoach Linda
Kwakkenbos op de
Duffeltdijk in Kekerdom. Het Kekerommetje, een route die onderverdeeld kan worden in drie afstanden
(800, 1.100 of de volle 1.700 meter), is
gisteren officieel geopend tijdens de
Landschapsparade in het dorp.
Langs de route, die over de dijk en
door het dorp voert, staan in totaal 33
bordjes. Elk met een andere bewegingsoefening. ,,Het Kekerommetje
is niet specifiek bedoeld voor senioren, iedereen kan het ommetje lopen
en zo in beweging komen’’, vertelt
Kwakkenbos. Ze gaat wekelijks een
groepje deelnemers begeleiden tijdens het ommetje. ,,Het is leuk het
samen te doen, maar individueel kan
natuurlijk ook.’’
Deze eerste editie, tijdens de Landschapsparade, is extra feestelijk. Een
kudde schapen met herder loopt
voorop en tussen de twintig man die
zijn aangehaakt loopt Petr Bertrams,
die voor de sfeer zorgt met zijn accordeon. ,,Ja, zo’n wandeltochtje doet
toch iets met je hersens’’, zegt hij.

,,Het doet me denken aan de ochtendgymnastiek met Ab Goubitz van
vroeger. Daar zat zo’n leuk melodietje onder, ik speel het even.’’
De groep wandelt onder deze toepasselijke klanken stevig door, al is
de tocht ook geschikt voor mensen
die slecht ter been zijn, verzekert
Kwakkenbos. Na een sessie slalommen tussen wat paaltjes, bereikt het
ommetje de trap die van de dijk naar
de Weverstraat voert. Daar is recent
een trapleuning (voor de gelegenheid
versierd met vlaggetjes) geplaatst, op
verzoek van de Kekerdommers. ,,Veel
mensen waren toch wat onzeker om

die trap op en af te gaan toen de leuning er nog niet was’’, zegt Kwakkenbos. ,,Terwijl hier achter de dijk een
prachtig stukje natuur ligt.’’ Dan nu,
veilig de trap af, terwijl de deelnemers, onder wie wethouder Annelies
Visser, op elke trede door de knieën
gaan. Handjes in de lucht voor wat
extra uitdaging.
Ook Henk-Jan Kooij van de Ubbergse Stichting Via Natura loopt
mee. De stichting is bezig een ommetje in alle dorpen in de gemeente
Berg en Dal te realiseren. Inwoners
van de twaalf dorpen in de gemeente
worden uitgenodigd hun eigen favo-
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riete ommetje uit te werken. Een
route langs bijzondere, mooie of cultuurhistorische elementen in het
dorp, maar ook in het omliggende
landschap. ,,Zo willen we alle dorpen
via een soort kralensnoer verbinden’’, vertelt hij. ,,Het gaat er niet alleen om dat mensen meer bewegen
en hun eigen omgeving leren kennen, maar dat men óók eens een
kijkje neemt bij elkaar in het dorp. En
ook daar kennis te maken met het
landschap en de historie.’’
n Startpunt van het Kekerommetje is
bij het Kulturhus.

Huis-aan-huisblad De Rozet in de herkansing
Het huis-aan-huisblad De Rozet
krijgt een herkansing als het gaat
om de (door de gemeente betaalde) informatiepagina met gemeentelijk nieuws. De gemeente
laat namelijk de eis van wekelijkse
verschijning bij de nieuwe aanbesteding per 1 januari 2019 vallen.
Thed Maas
Beek

De Rozet verschijnt eens in de twee
weken. Omdat bij de vorige openbare
aanbesteding in 2015 van de pagina
met gemeentelijk nieuws die voorwaarde (wekelijks verschijnen) wél
was opgenomen, maakte De Rozet
geen kans.
Overigens ook omdat De Rozet toen

nog alleen in de voormalige gemeenten Ubbergen en Millingen werd verspreid. Ook het in Groesbeek verschijnende ViaGroesbeek (voorheen Groesbeeks Weekblad) voldeed niet aan de
eis dat er in de hele nieuwe gemeente
Berg en Dal, een fusie van Millingen,
Ubbergen en Groesbeek, bezorgd
moest worden. Ook ViaGroesbeek had
daarom het nakijken.

Goedkoper
De klus ging destijds naar het nieuw
opgerichte blad Het GemeenteNieuws,
dat door een bedrijf uit Elst wordt uitgegeven. Andere reden: Het GemeenteNieuws was op jaarbasis 50 mille
goedkoper dan De Rozet en ViaGroesbeek samen.
De keuze voor Het GemeenteNieuws

zorgde destijds (eind 2015) voor verhitte debatten: de inwoners van de
voormalige gemeenten Ubbergen en
Millingen hechten aan hún De Rozet:
Groesbeek stond pal voor het ‘Gruusbeks krantje’, zoals ViaGroesbeek ook
wel genoemd wordt.
Inmiddels verschijnt ook De Rozet in
de hele gemeente (en in een deel van
Kranenburg en Nijmegen-oost) zodat
ook aan die eis (bezorging in de hele
gemeente) voldaan wordt. ‘Daarmee
maakt De Rozet een reële kans om in
aanmerking te komen voor publicatie
van de gemeentepagina’, aldus de gemeente.
Overigens wordt ook ViaGroesbeek,
naast Het GemeenteNieuws en De Rozet,
uitgenodigd voor de aanbesteding.
ViaGroesbeek zal, om een kans te ma-
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ken, dan ook in de hele gemeente
moeten gaan bezorgen. De keuze voor
deze drie is ingegeven door een recent
door een stagiare uitgevoerd mediaonderzoek. Een deel van dat onderzoek – onder meer de evaluatie van de
huidige pagina met gemeentelijk
nieuws – is geheim.

Online
De gemeente wil doorgaan met een
pagina gemeentenieuws in een huisaan-huisblad. Weliswaar zou volgens
de gemeente het aantal mensen dat
online (het internet) gebruik maakt
van informatiemiddelen toenemen,
maar tevens blijkt dat nog altijd liefst
88 procent van de inwoners aangeeft
wel eens een huis-aan-huiskrant te lezen.

