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Een 20-jarige man uit Nij-

megen is dinsdag aange-

houden omdat hij rond-

reed in de Mercedes die

vrijdagavond werd mee-

genomen na een overval

op een 74-jarige vrouw in

Malden. Hij wordt ver-

dacht van heling. De poli-

tie onderzoekt nog of de

verdachte ook betrokken

was bij de overval. De po-

litie liep de auto dinsdag-

avond tegen het lijf in een

parkeergarage. Ze pro-

beerden te vluchten maar

een van hen, de Nijmege-

naar, werd achterhaald.

NIJMEGEN/MALDEN

Man rijdt rond in
gestolen Mercedes

In sociaal cultureel cen-

trum De Mallemolen aan

de Kloosterstraat in

Groesbeek kan morgen-

avond weer ouderwets

gedanst worden: walsjes,

een tango en mogelijke

de Veleta. De Mallemolen

heeft seniorenorkest Al-

dörum gestrikt voor een

optreden. De beentjes

kunnen van de vloer

vanaf 20.00 uur: de zaal

is al om 19.00 uur open.

Er wordt 4 euro entree

geheven. Daarvoor wor-

den ook hapjes geser-

veerd.

GROESBEEK

Dansenavond in 
De Mallemolen
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� Ton Thissen bij de beoogde hospice. ARCHIEFFOTO ED VAN ALEM

Ton Thissen heeft de bouwver-

gunning voor zijn hospice in

Mook binnen. Daarmee is de on-

dernemer een stap dichter bij de

bouw van het zorghuis, al moe-

ten verschillende trajecten op-

nieuw opgestart worden.

Daan Appels

Mook

Tegen de vergunning kan in de zo-
geheten ‘openleggingsprocedure’
(in de komende zes weken) nog wel
bezwaar gemaakt worden door be-
langhebbenden, bijvoorbeeld door
inwoners van gemeente of milieu-
groeperingen. 

Lang was het onzeker of een ver-
gunning afgegeven zou kunnen
worden, omdat er zich in het gebied
mogelijk ransuilen, marters en
steenuilen zouden bevinden. Uit
het onderzoek dat Thissen liet uit-
voeren in opdracht van de ge-
meente Mook en Middelaar bleek
dat de marters weg waren, maar dat
er voor de steenuilen aparte voor-
zieningen moeten worden getrof-
fen. Daardoor moet Thissen met ex-
perts zoals een planoloog en archi-
tect om de tafel om te bekijken of
en hoe dit is in te passen in de plan-
nen, zodat ‘het leefgebied van de
steenuil in harmonie is met de hos-
pice’. 

In een eerdere fase zorgden pro-
cedures (zoals archeologisch onder-
zoek) voor een forse vertraging van
het project. Thissen: ,,Het is jammer
dat we al een jaar lang stilstaan. We
moeten nu de trein weer terug op

de rails krijgen. Zo hadden we al af-
spraken staan met verzekeraars en
dienstverleners als de thuiszorg. In
een jaar gebeurt er echter enorm
veel, waardoor we weer met ze om
de tafel moeten. Wat dat betreft zijn
we weer terug bij af.”

Geen juichstemming
De vertraging is een van de redenen
dat er bij Thissen geen sprake was
van een al te grote juichstemming.
Het was zijn plan om al in de eerste
helft van dit jaar te beginnen met
de bouw. ,,Ik durf daarom ook geen
voorspelling te doen over wanneer
de hospice echt open zou kunnen
gaan.” 

De hospice wordt vernoemd naar
Wilma, de overleden vrouw van
Thissen. Het is daarmee een eerbe-
toon aan haar, maar wordt ook op-
gericht omdat er in de regio weinig
alternatieven zijn. De dichtstbij-
zijnde hospices zijn in Venray, Wij-
chen en Nijmegen. 

In een hospice worden mensen
in hun laatste levensfase verzorgd,
als dat thuis niet meer kan of on-
wenselijk is. In zo’n tehuis vinden
mensen comfort, veiligheid en het
samenzijn met dierbaren.

Hospice Mook
weer stapje
dichterbij

We moeten nu 

de trein weer 

terug op de 

rails krijgen

—Ton Thissen, initiatiefnemer

RELIGIE OP SOCIAL MEDIA

Mitchel Suijkerbuijk

Groesbeek

H
oe heten
de zus-
sen bij
wie Je-
zus op

bezoek gaat onder-
weg naar Jeruzalem?
En wie is de muzikale, dansende
vrouw in de Bijbel? Het zijn voor-
beelden van vragen die predikante
Janneke Ruijs en pastor Isabel van
Baal op Facebook stellen vanwege
de actie BibleFace. Hun doel: een
nieuwe groep mensen bereiken,
inspireren en vooral de nieuwsgie-
righeid opwekken naar de verha-
len uit de Bijbel. 

Steeds minder mensen kennen
die verhalen, merkt Ruijs om haar
heen. Zonde, zo vindt de protes-
tantse predikante van de her-
vormde kerk, want ‘de verhalen
zijn van grote waarde’. ,,Het zijn
levensverhalen over mensen die
worstelen in hun leven en steun
zoeken. Sommige verhalen zijn nu
nog actueel. Een bepaald verhaal
gaat bijvoorbeeld over seksueel
machtsmisbruik en past dus in de
#MeToo-campagne. Ook levens-
vragen komen aan bod, over zin-
geving en de betekenis van God.’’

Om mensen meer te leren over
de Bijbel, brengen ze de verhalen
sinds kort onder de aandacht via
Facebook. Elke twee weken zetten
ze een vraag met een foto over een
bijbels figuur op hun Facebook-
pagina, onder de noemer Bible-
Face, waarop mensen kunnen rea-
geren. Belerend? Absoluut niet,
zegt Van Baal. Zij werkt als pastor
in de katholieke Cosmas en Dami-
anuskerk. ,,Het is vooral laagdrem-

pelig en niet te moei-
lijk. We hopen er een
andere doelgroep
mee te bereiken.
Twintigers bereik je
niet echt met het pa-
rochieblad, maar zit-
ten wel op Facebook.
Uiteindelijk zou het
mooi zijn als de men-

sen ook de kerk bezoeken. Al is dat
niet per se de insteek.’’

De twee begonnen in de zomer
met het koppelen van geloof aan
Facebook. Onder de kreet ‘leg je
geloof vast via social media’ riepen
ze mensen op foto’s naar hun
 Facebookpagina’s te sturen die
raakvlakken hadden met het ge-
loof. Met succes. ,,We kregen zo’n
70 foto’s binnen. Veel meer dan we
hadden verwacht’’, zegt Ruijs. Van
Baal: ,,Er zat ook prachtig werk
tussen. Een kindje dat een kaars
brandt, een boeddhistische tempel
en bijvoorbeeld twee handen die
elkaar vasthouden als teken van
verbondenheid.’’

Het Groesbeekse raadslid Irma
van de Scheur werd uitgeroepen
als winnaar van de actie, vanwege
haar foto van een grote aardappel-
plant (zie kader). Van Baal: ,,Het
mooie was vooral de symboliek.
Zo’n plant begint heel klein, maar
wordt als je er goed voor zorgt

Test kennis 
De Bijbelverhalen zijn bij steeds minder

mensen bekend, merkte de Groesbeekse

predikante Janneke Ruijs. Reden om samen met

de katholieke pastor Isabel van Baal de verhalen

via Facebook bekendheid te geven. 

Uiteindelijk zou het

mooi zijn als de

mensen ook de 

kerk bezoeken

– Isabel van Baal, pastor

MALDEN Een kerstboom op het
saaie, lege, versteende Kerkplein in
Malden: dat is wel het minste dat de
gemeente Heumen kan doen om de
boel daar een beetje op te vrolijken.
Die boom, die komt er dus. Met ver-
lichting.

Dat heeft de gemeenteraad be-
paald na een voorstel van de par-
tijen DGH en PvdA/GroenLinks. 

Het Kerkplein in Malden is saai,
daar is iedereen het wel over eens.
,,Het is kaal, leeg, saai en stenig’’,
zegt fractieleider Herman Katteler
van DGH. Na de verkiezingen is het
echt tijd om plannen te maken en
er echt iets aan te doen, ook dat vin-
den alle politici. Katteler: ,,Maar la-
ten we in ieder geval dit jaar iets

meer sfeer aanbrengen.’’
Hij geeft toe: het is niet zijn idee.

,,Ik hoor geluiden van burgers. Die
storen zich eraan.’’ Wat DGH be-
treft mag de gemeente best wat
geld uittrekken voor een kerstboom
met verlichting. Kijk naar Overas-
selt, zegt hij. ,,Daar tuigen vrijwilli-
gers ieder jaar 60 kerstbomen op
aan de Hoogstraat.’’

Blijft de vraag of het een over-
heidstaak is om voor gezelligheid te
zorgen? ,,Alleen de gemeente kan
hier iets aan doen. Als er burgers
zijn met een idee, dan kunnen ze
het alleen in samenwerking met de
gemeente uitvoeren. Ja, dit is ook
een impliciete oproep aan burgers
om met ideeën te komen.’’

‘Versier Kerkplein
met kerstboom’

Sterrenkundige Vincent

Icke (foto) laat in de serie

Radboud Reflects op

dinsdag 21 november zijn

licht schijnen over buiten-

aards leven. Is daar ie-

mand? Die vraag beant-

woordt hij aan de hand

van nieuwe wetenschap-

pelijke inzichten. En lijkt

dat buitenaards leven op

dat van ons? Gaat het om

kwaadaardige, vijandige

wezens? De lezing vindt

plaats in het Linnaeusge-

bouw aan de Heyendaal-

seweg, vanaf 19.30 uur.

NIJMEGEN

Lezing over
buitenaards leven


