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Hot item in ons dorp is: 

wat gaat er gebeuren met 

het Kerkebosje???? 

V 
oor- en tegenstanders melden 

zich op de discussiepagina van 

onze website: www.dorps-

verenigingheiliglandstichting.nl.  

Lees die en stuur ook uw mening naar 

marianvankraaij@yahoo.com. 

 De afgelopen maanden hebben 

wij intensief contact onderhouden met 

de gemeente Groesbeek en de Eerste 

Hulpstichting der Heilig Landstichting, 

eigenaar van het Kerkebosje. Het 

laatste nieuws van de Eerste Hulp-

stichting der Heilig Landstichting is als 

volgt. Samen met Woonzorg Neder-

land b.v. en gesteund door het bureau 

“Architecten aan de Maas” is de Eerste 

Hulpstichting hard bezig een plan te 

ontwerpen voor een woonzorgcomplex 

passend binnen de geldende wettelijke 

kaders. De afgelopen weken hebben 

de eerste gesprekken tussen alle be-

trokkenen en de gemeente Groesbeek 

plaats gevonden. Daaruit bleek dat 

wettelijke kaders een aantal creatieve 

opties van de oorspronkelijke plannen 

van de Eerste Hulpstichting beperken. 

Maar er lijkt nu toch een goed plan 

voor iedereen uit te gaan rollen. 

Daarbij worden zoveel mogelijk ook de 

belangen, m.n. de zorgbelangen, van 

bewoners van ons dorp meegenomen. 

Zodra de plannen concreet zijn is de 

Stichting graag bereid deze aan alle 

bewoners te presenteren op een 

informatieavond die door de dorps-

vereniging zal worden georganiseerd. 

U krijgt een uitnodiging in de bus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledenvergadering 

17 oktober 2007 
(zie verslag op pag. 5 in dit blad) 

 De uitnodiging stond op de 

voorpagina van de Oorschelp en de 

Website. Ook hadden we per e-mail 

een herinnering gestuurd naar alle 

leden waar we een E-mailadres van 

hebben. Van de 124 huishoudens die 

zich tot nu toe hebben aangemeld als 

lid waren er rond de 30 aanwezig! 

Diverse aanwezigen vonden de op-

komst wat mager en stelden voor om 

voortaan toch een aparte uitnodiging 

bij alle leden thuis te bezorgen. Dat is 

wel heel veel extra werk. Met uw hulp 

kunnen we het misschien ook als volgt 

oplossen: 

• Kortere tijd tussen het uitkomen 

van de Oorschelp en de leden-

vergadering. 

• Op de achterpagina van de 

Oorschelp staat de dorpsagenda. 

Knip die uit en hang deze op uw 

prikbord. 

• De herinnering per mail beter orga-

niseren.  

 

Gemeenschapshuis 

 De Gemeente Groesbeek is 

bezig om in iedere kern van haar Ge-

meente te inventariseren wat de be-

woners voor wensen hebben ten aan 

zien van een 'Gemeenschapshuis', 

'Dorpshuis' of hoe je dat ook noemt.  

Ons bestuur werd door de Gemeente 

benaderd om daar onze mening over 

te geven.  
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De OORSCHELP is een 

uitgave van Dorpsvere-

niging Heilig Landstichting 

en wordt bezorgd op alle 

adressen in Heilig Land-

stichting. De OORSCHELP 

verschijnt vier keer per jaar 

en bevat nieuws voor en 

over het dorp, berichten 

van belang voor de dorps-

bewoners en de agenda. 

Els de Witte-van der Schoot  

Marleen Moggré 

Maria Quant 

Koen Broersma 

Contact: 

Petruslaan 15 

6564 AJ Heilig Landstichting 

T 324 18 41 

E-mail: 
elsdewittevanderschoot@planet.nl 

Van de Voorzitter 

Hoe reilt en zeilt de Dorpsvereniging? 

COLOFON 

REDACTIE 

Tineke van der Brug 

De redactie wenst een 

ieder fijne feestdagen 

en een heel mooi 2008 
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Aangezien wij al twee van zulke ac-

commodaties hebben, het Zaaltje en 

het Bosduiveltje, leek het ons een 

goed plan om met beide besturen 

contact te leggen. Na wat verken-

nende gesprekken hebben we op 7/11 

j.l. een officieel gesprek gehad met 

afgevaardigden van beide besturen en 

de dorpsvereniging waarbij wethouder 

Spaan aanwezig was. Besloten is dat 

dit overleg wordt voortgezet onder 

leiding van de Gemeente om te kijken 

hoe we samen tot de vorm van één 

Gemeenschapshuis kunnen komen dat 

bijdraagt aan de gemeenschapszin 

van alle bewoners en waarin activi-

teiten gerealiseerd kunnen worden 

waaraan de bewoners behoefte 

hebben. 

Heeft u daar ideeën over, laat het ons 

weten. 

 

Gemeenteraad 

 Van de Gemeenteraadsverga-

deringen krijgen we de uitnodigingen 

met alle onderwerpen die aan de orde 

komen en de notulen. Annelies van 

Gunst leest deze en maakt ons er op 

attent als er zaken zijn die ons dorp 

aangaan. Zo gingen twee bestuurs-

leden naar de vergadering op 30/10 

over de nieuwe wet: de WMO (Wet 

Maatschap-pelijke Ondersteuning). 

 

Dingen die spelen 

 Tot onze vreugde worden we 

hierover steeds meer benaderd en 

gevraagd om onze mening te geven 

of er iets mee te doen. We hebben 

daarvoor binnen het bestuur een 

procedure gemaakt om hier zo snel 

mogelijk op te reageren en te 

beslissen hoe we dit aanpakken. 

 

 

 

 

In de werkgroepen 'Speeltuin en 

omgeving' en 'Nieuwkomers' wordt 

voortvarend gewerkt. 

 Kortom we zijn nu ongeveer 

een jaar flink bezig met onze Dorps-

vereniging en we zijn er best trots op. 

Op de Oorschelp, op de Website, op 

de werkgroepen en op het overleg met 

diverse groepen en de Gemeente 

Groesbeek. Maar het gaat om u: de 

bewoners. Hoe meer u betrokken bent 

des te meer kunnen wij samen doen. 

Dus: bel of mail ons als u vragen of  

ideeën hebt, schrijf op onze website of 

in de Oorschelp. Alleen met uw hulp 

kunnen we er een levendige Dorps-

vereniging van maken. ● 

Van de Voorzitter; vervolg van blz. 2 

W 
aarom heb ik de indruk dat penningmeesters 

alleen maar vragen stellen? Nauwelijks penning-

meester begin ik ook al: 

• Willen de mensen die nog geen contributie over 2007 

betaald hebben, dit s.v.p. alsnog doen.  

Graag overmaken op bankrekening 18 74 44 412 t.n.v. 

dorpsvereniging Heilig Landstichting. Graag onder ver-

melding van uw adres. Dit geldt ook voor de toegezegde 

extra donaties. 

• Wil ieder die ook uitnodigingen en andere informatie van 

de dorpsvereniging per E-mail wil ontvangen dit s.v.p. 

aan mij doormailen (j.cramer@hetnet.nl). Tijdens de 

laatste ledenvergadering bleek dat er 

aan de ene kant een groot aantal leden 

niet bereikt kon worden omdat wij het 

verkeerde E-mailadres hebben of om 

andere technische redenen. Aan de 

ander kant waren er ook leden, die er 

niet op gesteld waren, dat medebewo-

ners zagen dat ze lid zijn van de Dorps-

vereniging. Door spontaan aangeboden 

hulp heb ik die avond geleerd hoe ik 

voortaan kan voorkomen dat alle adres-

sen meegezonden worden. 

• Tenslotte hebben al een aantal leden 

spontaan voor 2008 betaald.  

Hartelijk Dank. ● 

Van de Penningmeester 
Hans Cramer 



4 Nummer 5,  Jaargang 1 

 

 

Oproep 
Wij zoeken enthousiaste dorpsgenoten (m/v) voor 

de versterking van onze werkgroep. 

Wij verwachten van u dat u mee vorm geeft aan 

de ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied 

speeltuin en omgeving door uw ideeën te delen, te 

overleggen met elkaar, met betrokkenen en 

uitvoerende partijen. Wij bieden af en toe gezel-

lige overlegavonden, contacten met lokale be-

stuurders en ambtenaren en de glimlach van een 

kind of ouder buurtbewoner (bij de realisatie van de 

nieuwe speeltuin of andere voorzieningen) 

Voor nadere info kunt u ons benaderen (contact 

adressen onder aan dit artikel). 

Ook willen wij graag de wensen van de kinderen 

vernemen. Hiervoor zullen wij in het begin van het 

nieuwe jaar een bijeenkomst organiseren. Graag 

vernemen wij van u of uw kind mee wil helpen om 

die nieuwe speeltuin vorm te geven. Aanmelden bij 

Carlo Buise (c.buise@tiscali.nl). 

Overleg met de gemeente 

De Werkgroep heeft overleg gehad met de heer 

Kwant, hoofd afdeling openbare werken van de 

gemeente Groesbeek, over een aantal zaken (zie 

onder). Momenteel is de werkgroep in overleg met 

de betrokken partijen om aan de verschillende 

onderwerpen die besproken zijn vorm te geven: 

Speeltuin 

Het speeltuinbeleid in Groesbeek heeft veel 

politieke aandacht en dus prioriteit. De speeltuin 

van Heilig Landstichting staat als één van de drie 

boven aan de lijst om vervangen/aangepast te 

worden. Dat betekent dat de speeltuin in 2009 of 

mogelijk eerder geheel wordt vernieuwd. Bewoners 

hebben inspraak bij de inrichting. Aangeraden 

wordt om een kleine vertegenwoordiging aan te 

wijzen die samen met de gemeente een ontwerp 

maakt. Samen met de dorpsvereniging zouden dan 

afspraken gemaakt kunnen worden om de speeltuin 

te adopteren, grote schades te melden en mogelijk 

kleine dingen zelf te 

herstellen. Dat geeft extra 

mogelijkheden voor de 

keuze van inrichting. Een 

erg leuk, maar onder-

houdsintensief speel-

toestel zal er uit kosten-

overwegingen niet snel 

komen, maar met goede afspraken misschien wel. 

Om de speeltuin verder vorm te geven kunnen we 

contact op nemen met Jos Bögels en Teun van 

Grinsven. 

Verlichting brandgangen 

Er zijn mogelijkheden dat de gemeente armaturen 

en lampen levert aan ‘schuurtjes’ van aanwonen-

den. Geen hoge lantaarnpalen die verstorend wer-

ken en erg duur zijn, maar armaturen op hoek-

punten en elke 10 à 15 meter, die inschakelen 

wanneer het donker wordt. De kosten (ongeveer €1 

per maand) zijn dan wel voor de eigenaar van de 

betreffende schuur. 

Zoutstrooien 

Het strooibeleid van de gemeente wordt uitgebreid 

(extra voertuig). Dat betekent dat vanwege de hel-

lingen in Heilig Landstichting de wegen eerder en 

uitgebreider aan de beurt zijn. De gemeente is ook 

bereid om op specifieke plaatsen een strooibak 

neer te zetten als de aanwonenden tenminste een 

stukje beheer op zich nemen. 

Glasbakken in de grond 

De gemeente is bezig met een experiment met 

glasbakken die voor het grootste deel onder de 

grond vallen. Vanwege de kosten zal, indien het 

experiment is geslaagd, de vervanging van de 

huidige glasbakken over enkele jaren worden 

uitgespreid. 

Kleine ongemakken 

Bewoners van Groesbeek kunnen via de site van de 

gemeente (www.groesbeek.nl) of via T 399 61 11 

kleine ongemakken doorgeven die dan binnen 

enkele dagen worden opgelost. Bijvoorbeeld mel-

ding maken van losliggende stoeptegels, kapotte 

straatverlichting, kuilen en gaten in wegen, 

klachten over het riool, storend zwerfvuil, het 

openbaar groen e.d. ● 

De deelnemers aan het overleg zijn: 

Eugenie Balet, Simonlaan 15, T 323 09 32 

Ada Weening, Mozes en Aaronlaan 12, T 360 52 96, 

aweening@chello.nl 

Pierre Panken, Profetenlaan 23, T 388 82 52, 

ppanken@tiscali.nl 

Carlo Buise, Lucaslaan 24, T 785 11 78, 

C.Buise@tisicali.nl 

Schaduwleden namens de dorpsvereniging: 

Tineke van der Brug, Sophiaweg 133, T 324 02 65, 

Tinekevdbrug@simpc.nl 

Wil Peters, Rechterslaan 15, T 323 04 69, 

WilPeters@planet.nl  

Werkgroep Speeltuin en omgeving 

NIEUWS VAN DE DORPSVERENIGING  

Carlo Buise 



O 
p 17 oktober 2007 heeft 

weer een Algemene Leden-

vergadering plaatsgevonden. 

Er werd gestart met een voorlichting 

over de Wet Onroerende Zaken 

(WOZ), verzorgd door de heer 

Schimmel van de gemeente Groes-

beek. 

Na de pauze werden de agendapun-

ten van de Dorpsvereniging bespro-

ken. Allereerst kwam aan de orde dat 

de Dorpsvereniging geen klachten-

bureau is, maar wel een goed forum 

om ideeën, suggesties en zaken die 

het dorp aangaan, te bespreken. 

Inmiddels heeft het bestuur een 

interne klachtenprocedure opge-

steld. Deze houdt kort gezegd in dat 

er altijd wordt gereageerd. Een in-

dividuele klager wordt doorverwezen 

naar de instantie die bevoegd is. 

Zaken die het hele dorp aangaan 

worden ofwel door het dagelijks 

bestuur behandeld (bij een spoed-

zaak of een minder belangrijke zaak), 

ofwel door het hele bestuur bij een 

belangrijke zaak en als de tijd dit 

toelaat. 

De dorpsvereniging telt inmiddels 130 

leden, zo meldde de penningmeester. 

Er is weer subsidie bij de gemeente 

Groesbeek aangevraagd. 

Vervolgens gaven Els de Witte en 

Gerard Scheenstra respectievelijk een 

toelichting op de Oorschelp en de 

website www.dorpsverenigingheilig-

landstichting.nl.  

Carlo Buise gaf namens de Werk-

groep Speeltuin een toelichting. 

Hierop is elders in dit nummer 

uitgebreid ingegaan. 

Inmiddels is er ook een Werkgroep 

Nieuwkomers. Nieuwe bewoners van 

Heilig Landstichting worden in de 

toekomst persoonlijk verwelkomd. 

Het bestuur beraadt zich nog op 

welke wijze dit gebeurt. 

 

 

Tot slot kwamen de ontwikkelingen 

rond het Kerkebosje aan de orde. 

Buiten het gegeven dat Woonzorg 

Nederland aan een bouwplan werkt 

voor een woonzorgcentrum, was er 

op deze avond niet veel te melden. 

Zodra er meer informatie is, zal 

worden bekeken of een informatie-

bijeenkomst voor alle bewoners kan 

worden ingepland. De ontwikkelingen 

worden door de dorpsvereniging 

nauwlettend gevolgd. Op de website 

is inmiddels een forumdiscussie 

gestart. 

Als laatste is afgesproken dat zal 

worden onderzocht of ieder lid een 

aparte uitnodiging voor de leden-

vergadering kan ontvangen, zonodig 

daarbij een publicatie van de uitno-

diging met agenda in het Groesbeeks 

Weekblad. Degenen die daartoe 

bereid zijn, gelieve hun E-mailadres 

aan de penningmeester op te geven, 

zodat zij via de E-mail kunnen 

worden benaderd. ● 
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering 

Marga Bolzoni 

Op 6 januari wordt het Driekoningenfeest gevierd. 

De kinderen komen dan langs de deuren, verkleed als 

koning en ze zingen daarbij het onderstaande 

driekoningenliedje. 

Oproep: wie wil er meehelpen om het feest te organiseren? 

Opgave via de redactie. ● 

Oproep! 



15 december a.s. houden 

wij onze jaarlijkse kerst-

middag voor al onze 

vrijwilligers en gasten, die 

wij allen hierbij van harte 

uitnodigen. Wij bieden u 

een sfeervolle middag aan 

en alle artiesten die voor u 

zullen optreden zijn van 

Groesbeekse bodem o.a. 

The Seven Hills Trumpets 

en het fantastische koor 

Trente Plus.  

U zult genieten!! 

Wij ontvangen u graag 

tussen 13.30 uur en 14.00 

uur in de Mallemolen te 

Groesbeek, waar u gast-

vrij door ons onthaald zult 

worden. Het einde van het 

programma zal rond 17.00 

uur zijn. 

Aan deelname van deze 

middag zijn geen kosten 

verbonden en wordt u door 

de Zonnebloem 

aangeboden. U kunt zich 

tot 5 december opgeven bij 

Marja van Rossum,  

T 322 09 31 ● 

D 
e lampionnen lagen al dagen 

klaar en de kinderen keken 

er enorm naar uit, naar de 

eerste Sint Maartentocht van de 

Heilige Boontjes. Maar zou het weer 

geen roet in het eten gooien...  

De hele dag werd geplaagd door 

flinke buien en harde wind. Met 

tussendoor af en toe een heerlijk 

herfstzonnetje. Geen pijl op te trek-

ken. Zouden we wel of zouden we 

niet... Maar de weergoden bleken ons 

bijzonder gunstig gezind! We hebben 

geen druppel regen gehad en de wind 

hield zich gedeisd! Dus toen de 

duisternis was ingevallen (span-

nend!!) togen rond de 30 Boontjes 

met hun ouders naar de familie 

Landsman-Kross. Onder het genot 

van glühwein en limonade werden de 

liedjes ingestudeerd met zelfs een 

heus nieuw couplet over jongens met 

broekjes aan, leuk! En toen ging het 

in twee groepen op pad. Een prachtig 

gezicht, al die kleurige lichtjes met 

daarachter vrolijk zingende opge-

togen kinderen!  

Dit jaar hebben we alleen huizen van 

deelnemende Boontjes aangedaan 

maar wellicht dat volgend jaar ook 

uw huis wordt vereerd met een 

bezoekje. Want het was zeker voor 

herhaling vatbaar! 

p.s. wil je ook op de hoogte gehou-

den worden van de activiteiten van 

de Boontjes, meld je dan aan per 

E-mail: woddema@chello.nl. En kijk 

vooral ook in de Oorschelp en op de 

site van de Dorpsvereniging! En heb 

je een idee voor een volgende 

activiteit, aarzel niet! ● 

Z 
ondagmiddag 23 december is er 

weer het traditionele “KINDJE 

ZOEKEN". 

Om 16.00 uur geeft Broeder Dositheus 

met zijn blokfluitleerlingen weer een 

kerstconcert. 

Om ongeveer 16.30 uur begint het 

spel vanuit de kerk. We gaan samen 

met Simon op zoek naar zijn weggelopen schaapje. 

Na afloop komen we weer terug op het kerkplein om 

ons met warme chocolademelk bij het kampvuur te 

warmen. Vergeet vooral niet ver-

lichting, in de vorm van zaklantaarns 

of lampions, mee te nemen! Kinderen 

(ook oud-kinderkoorleden) die mee 

willen zingen/spelen tijdens het 

“kindje zoeken” kunnen zich vóór 

8 december opgeven bij:  

Janneke Otten T 322 23 87 of 

Babette Van Basten T 06-205 663 97 

● 

KINDJE ZOEKEN 

SINT MAARTEN EN DE HEILIGE BOONTJES 

6 Nummer 5,  Jaargang 1 

Dorpsberichten 
DE ZONNEBLOEM 

Marja van Rossum 

Wendela Woddema-Bot 

Babette van Basten 



Fietstocht langs drie 

gebedshuizen 

I 
n dat perspectief hebben 

wij op zondag 7 oktober 

met een 20-tal vrienden 

een fietstocht gemaakt met als 

thema, gelieerd aan het 

museum: open oog en oor voor 

elkaars cultuur, op zoek naar 

punten van gemeenschappelijk-

heid in Jodendom, Christendom 

en Islam. De nadruk lag op 

ritueel reinigen. Hoe krijgt deze 

gestalte bij de Joden in de 

Synagoge, bij de Islamieten in 

de Moskee en bij de 

Katholieken in de Kerk? 

 

“Drie maal heilig” 

Dat was de titel van de workshop, die 

wij 28 oktober hadden georganiseerd. 

De workshop werd geleid door Dr. 

Eduard Verhoef, een van onze 

vrienden-leden. Dr. Verhoef is er in 

geslaagd om de deelnemers iets te 

laten proeven van de ontstaans-

geschiedenis van de Heilige Boeken - 

De Tenach (het Oude Testament), het 

Nieuwe Testament en de Koran - 

waardoor er meer begrip kan groeien 

voor de bedoelingen achter de ver-

halen. Deze workshop werd omlijst 

met Joodse liederen, vertolkt door 

Meda Donkers, zang en Marleen 

Moggré, piano.  

De door hen gekozen liederen 

pasten wonderwel bij de 

besproken teksten. Er werd 

ademloos naar geluisterd. 

 

Silentium 

Vergeet u vooral niet de 

prachtige fototentoonstelling 

“Silentium”, die doorloopt tot 

30 maart 2008, van de 

Nijmeegse fotografe Annie van 

Gemert te bezoeken? Tussen 

1994 en 2005 legde zij in een 

serie portretten het klooster-leven in 

Zuid Nederland en Vlaanderen vast. 

Het bidden en werken achter de 

kloostermuren, een wereld die op het 

punt staat te verdwijnen, heeft zij in 

haar zuiverste vorm weergegeven. ● 
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Vrienden van het Museumpark Oriëntalis 

Op 31 oktober heeft 

Mevr. M. van Bijsterveldt, 

staatssecretaris van 

Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap, “a Meeting 

of Minds” geopend. Dit 

zijn zeven werkstations 

op verschillende locaties 

in het park.  

Door middel van inter-

actieve presentaties, 

bieden zij een veelzijdige 

blik op de drie religies. 

Zowel de verschillen als 

de overeenkomsten 

komen aan bod. Sluitstuk 

vormen het Ruziepaleis 

en het Vredepaleis. 

Een bezoek aan theater 

“Madoc” blijft de moeite 

waard. Iedere zaterdag 

en zondag is er een voor-

stelling, het programma 

kunt u op internet vin-

den (www.museumpark-

orientalis.nl). 

Vanaf dit jaar is het 

museum het hele jaar 

geopend. In de loop van 

december zullen wij u 

dan ook de factuur 

sturen, zodat u na 

betaling, tijdig uw 

vriendenpas van 2008 

ontvangt. 

Op zondag 6 april 2008 

organiseren wij een 

lezing, getiteld: 

“Schepping in beeld”. U 

wordt tijdig geïnformeerd. 

Tenslotte willen wij u er 

op attenderen, dat u ons 

E-mailadres: vrienden@ 

museumparkorientalis.nl 

kunt gebruiken als u zich 

wilt opgeven voor onze 

activiteiten. ● 

Mededelingen 

Francis Dekkers, 
Secretaris 

Het Museumpark Oriëntalis streeft ernaar om gestalte te geven aan 

en voorlichting over de bindende en onderscheidende aspecten van 

de drie monotheïstische godsdiensten. 



O 
ndanks het prachtige 

herfstweer waren ruim 50 

mensen op deze excursie 

afgekomen; een laatste kans om dit 

klooster en internaat van binnen en 

van buiten te bekijken. Frans 

Geertsen gaf door middel van een 

indrukwekkende powerpointpresen-

tatie met veel oude foto's een kijkje 

in de architectuur en de geschiedenis 

van dit prachtige gebouw. Er was 

ruim gelegenheid om in alle gangen 

en vertrekken te bekijken hoeveel 

zorg er destijds besteed is aan de 

vormgeving van conversatiezaal, 

toneelzaal, leslokalen, keuken en 

verblijven van de zusters en de 

leerlingen.  

Een boeiende, historische middag 

waarbij de scheidende voorzitter 

Tineke van der Brug tevens afscheid 

nam en de voorzittershamer over-

handigde aan de nieuwe voorzitter 

van deze werkgroep: Marga van 

Schalkwijk. Marga woont haar hele 

leven al in ons dorp, werkt in het 

onderwijs en haar bijzondere belang-

stelling gaat uit naar geschiedenis. 

Zij heeft in onze werkgroep mee-

gewerkt aan onze allereerste 

brochure (2005) “Een architec-

tonische wandeling door Heilig 

Landstichting” en in 2007 schreef zij 

de brochure 5: “Hotel Marienboom, 

een bewoner vertelt...”. Deze en de 

andere brochures zijn verkrijgbaar bij 

Hostellerie Rozenhof, Hotel Sionshof 

en bij George Spannhof Lucaslaan 15, 

T 322 44 42.  

Marga neemt tevens het voorzitters-

schap over van de Stichting van 

Ploeg tot Heilig Land-stichting waar-

onder de werkgroep ressorteert. Deze 

Stichting begon in 1997 met het 

schrijven van het boek “Van Heilig 

Woud tot Heilig Land, de geschiedenis 

van Heilig Landstichting en omge-

ving” waarvan onlangs een tweede 

druk verscheen en verkrijgbaar is bij 

de reguliere boekhandel 

(ISBN 90 5345 170 6). ● 

D 
onderdag 1 november was het 

“Make A Difference Day”. Een 

dag waarop in Nederland 

zoveel mogelijk mensen één of twee 

dagen vrijwilligerswerk doen. Iedereen 

die iets in zijn omgeving wil aan-

pakken, kan meedoen.  

De Zonnebloem Groesbeek heeft deze 

dag aangegrepen om voor de mensen 

van hun doelgroep iets te organiseren. 

Er waren een 12-tal restaurants 

benaderd om een menu voor € 10 te 

serveren, dat door de gasten zelf 

betaald moest worden. In de Heilig 

Landstichting deed ook Hostellerie 

Rozenhof mee en 4 zonnebloemgasten 

hebben er een geweldige avond 

gehad! Zij werden zeer gastvrij 

ontvangen en kregen een fantastisch 

diner aangeboden. De bekende 

Groesbeker die deze avond voor zijn 

dorpsgenoten het eten mocht uit-

serveren was Theo Giesbers. Stijlvol 

gekleed in een zwart kostuum met 

strik was hij op en top gastheer voor 

zijn gasten! 

Namens de Zonnebloem Groesbeek 

heel veel dank aan Hostellerie 

Rozenhof voor al hun liefdevolle zorg 

en aandacht voor onze gasten. ● 

H 
et is winter, koud 

en donker.  

De wind waait 

door de kale boomtakken. 

Het is de eerste advents-

zondag. De sfeer van het 

komende Kerstfeest is 

overal aanwezig. 

Ergens in de verte klinkt 

een klaaglijk geluid, dat 

weergalmt over de heu-

velrug. Dan is het weer 

stil. Opeens weer dat 

geluid. Wat is dat?.... 

Het is het Midwinterhoorn-

blazen, zoals dat ieder 

jaar in de Adventstijd 

klinkt in Twente en de 

Achterhoek. 

Op de eerste Advents-

zondag klinkt ook in Heilig 

Landstichting de midwin-

terhoorn. Vanaf die dag 

tot aan Driekoningen op 6 

januari, zal er regelmatig 

geblazen worden. 

Wie dit wil meemaken en 

zelf ook eens wil blazen, 

komt op zondag 2 

december om 17.00 u 

naar het kerkplein........ ● 
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Midwinterhoornblazen 
Heemkundekring 

“Make A Difference Day” 

Dorpsberichten 

Tineke van der Brug 

Excursie Mariënbosch 6-10-'07 door de Heemkundewerkgroep 

Heilig Landstichting aan het voormalig Klooster/mms Mariënbosch.  Marleen Moggré 

Marja van Rossum 



H 
et tijdschrift Ode schreef in maart 

2006 een artikel met de kop Ping-

pongen tegen dementie. 

Pingpongen. Daar moet je snel bij bewegen, 

snel bij denken en dat alles, zo blijkt uit 

onderzoek, helpt om dementie te voor-

komen. Daar komt nog bij dat je bij ping-

pongen weinig kans loopt op blessures en 

vooral dat het erg leuk is. Kortom een prima 

sport voor ouderen. Pingpongen is de min-

der professionele naam voor tafeltennis. En 

zo is ons volgende voorstel ook bedoeld. 

De tafeltennisclub 

'Arena' speelt in ons 

dorp in Het Zaaltje, 

dus tafels genoeg. 

'Arena' doet het 

volgende aanbod: op 

vrijdagmorgen van 11-

12 uur pingpongen voor 

ouderen in het Zaaltje 

onder leiding van hun 

trainer René Derkse. De 

kosten (zaalhuur, lid-

maatschap tafeltennisbond, trainer) zullen 

afhangen van het aantal keren per maand en 

het aantal deelnemers. Voorbeeld: bij twee 

keer per maand ongeveer 5 euro per maand.  

Huiverig? Enthousiast? Gewoon proberen en 

in onderling overleg met degenen die zich 

aanmelden en de trainer maken we samen 

een plan. 

Opgeven voor 1 januari bij de contact-

persoon van ons dorp van Actieve Leefstijl 

Groesbeek: 

Eva Spanhoff, T 322 44 42, 

E-mail: spanhoff.seurink@inter.nl.net ● 
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PINGPONGEN tegen dementie!  
Eva Spanhoff  

UNICEF 

D 
it najaar gaat Unicef zich vooral inzetten 

voor kinderen die opgroeien in conflict-

gebieden als Colombia en de Palestijnse 

gebieden. Ook in landen waar oorlog is geweest, 

b.v. in Bosnië, worden kinderen nog steeds het 

slachtoffer van niet opgeruimde mijnen en ander 

oorlogstuig. Als een kind op een mijn stapt die 

ontploft kan het sterven of gehandicapt raken. 

Ook lopen kinderen het risico om geronseld te 

worden als kindsoldaat met alle vreselijke 

gevolgen. Deze kinderen moeten voortdurend op 

hun hoede zijn voor dreigend gevaar en krijgen 

niet de kans om onbezorgd kind te zijn. Onder 

het motto: "Nooit meer bang" zet Unicef zich 

extra in voor deze kinderen. U kunt daarbij 

helpen door met de feestdagen in zicht een 

Kerst- of Nieuwjaars-

kaart van Unicef te 

zenden aan uw familie, 

vrienden en bekenden. 

Ze zijn verkrijgbaar in 

uw dorp bij mevr. 

Geertje Bouwer-Heida, 

Andreaslaan 8,  

T 322 72 81, E-mail 

k.bouwer7@upcmail.nl ● 

Geertje Bouwer 

Vacature bestuursleden. 

Het bestuur van de stichting is op dit moment als volgt 
samengesteld: 
Voorzitter: de heer ir. J. de Groot, Joanneslaan 21,  
6564 AE Heilig Landstichting, T 322 08 75,  
E. irjdegroot@hetnet.nl 
Vice-voorzitter: de heer E. Peters, Randwijksingel 139, 
6581 CD Malden, T 358 38 38 
Secretaris: de heer ir. M. Sijbers, Lucaslaan 2, 6564 AX 
Heilig Landstichting, T 06 412 329 45 
Penningmeester: de heer G. Coenen R.A.,  
Petruslaan 10, 6564 AK Heilig Landstichting, T 322 18 76 

Gebleken is dat de heer Coenen het penningmeesterschap 
niet langer kan vervullen in verband met op zijn functie 
van toepassing zijnde regelgeving. Dit betekent dat een 
opvolger voor hem wordt gezocht. Voorts is in de 
statuten van de stichting bepaald dat het minimaal aantal 
bestuursleden vijf dient te bedragen. Er wordt dus ook 
nog naar een vijfde bestuurslid gezocht. 

Wilt U - wanneer U belangstelling hebt voor een van de 
genoemde twee vacatures - contact opnemen met de 

voorzitter, de heer De Groot. ● 

Oproep! 
STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS 
HEILIG LANDSTICHTING ( 't Zaaltje) 

J. de Groot 



O 
nder deze titel verzorgde het projectkoor 

Heilig Landstichting op 3 en 4 november 

een drietal concerten in Beuningen, Heilig 

Landstichting en Grave.  

In alle gevallen voor volledig bezette kerken, 

waardoor in totaal meer dan 1100 bezoekers van 

prachtige koor en orgelmuziek konden genieten.  

Het idee van een telkenjare terugkerend project-

koor ontstond na het eindexamen in 2001 van 

Sophia Brink aan het Conservatorium in Tilburg. Het 

projectkoor bestaat uit koorzangers, van bijna 

professioneel tot goede amateurs, uit de gehele 

regio rond Nijmegen en Grave.  

Dit jaar telde het koor 75 deelnemers. Streven is 

om al deze zangers door onderlinge samenwerking 

en onder vakkundige leiding te laten genieten van 

teksten en muziek die bij veel koren niet reali-

seerbaar zijn. Het geheel staat onder leiding van 

Sophia Brink en dit jaar werd medewerking ver-

leend door Rein Boeijen orgel en Jeroen Felix hobo.  

De titel van het concert was genomen uit een 

gedicht van Dietrich Bonhoeffer, geschreven in 

1944 kort voor zijn sterven in het concentratie-

kamp, waaruit hoop op weerzien spreekt.  

Het programma bevatte koormuziek van oude en 

hedendaagse componisten, (o.a. Henry Purcell, 

Gabriel Fauré, John Taverner en John Rutter) die 

droefheid en smart vertolkte, maar ook troost en 

hoop. Daarnaast werden als intermezzie werken 

voor orgel en hobo gespeeld: sonate van Matjieu 

Dijker en een Sinfonia van J.S. Bach. 

Ondanks de verschillen in akoestiek en de heel 

verschillende mogelijkheden van de orgels in de 

drie kerken wist Sophia Brink haar Projectkoor 

telkens weer tot een verfijnde weergave en grote 

klankrijkdom van de gekozen muziek te brengen. 

Volgend jaar rond Allerheiligen en Allerzielen vindt 

wederom een dergelijk concert plaats. Een aanrader 

voor allen in Heilig Landstichting. ● 

We gingen naar Julius en Felix. 

In het hoekje bij de banken 

oefenden we drie liedjes van 

sintmaarten. 

Toen maakten mijn mama en 

de moeder van Julius en Felix 

twee groepen. Ik zat bij mama 

en Daniël mijn broertje ook. 

Mijn zus Rosalinda zat in de 

andere groep. Er liepen wel 

vijftien kinderen in onze groep 

mee. Het was pikdonker. Er 

was een lampion gevallen van 

Ole. Toen was er brand. Maar 

gelukkig heeft Olga het 

gedoofd met haar voet. We 

kwamen bij heel veel deuren 

en we gingen ook bij onze 

oppas Eline gewoon zingen. 

We kregen heel veel snoep. 
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Führ wieder uns zusammen 

Dorpsberichten 

Frans Geertsen  

LAMPIONNEN KinderhoekKinderhoekKinderhoekKinderhoek    



D 
e Katholieke Bond voor Ouderen, 

afgekort KBO, afdeling Heilig Land-

stichting, bestaat dit jaar vijfen-

veertig jaar. De Bond telt het bepaald niet 

geringe aantal van 135 leden. Hiervan 

wonen ongeveer 70 leden (ongeveer 40 

adressen) in Heilig Landstichting. 

De overigen, buitenleden, kunnen ex bewo-

ners van Heilig Landstichting zijn maar er 

zijn ook leden die lid geworden zijn vanwege 

het aantrekkelijke programma van deze 

afdeling. 

Dat dit zo is wordt in gesprek met Frans 

Geertsen overtuigend duidelijk gemaakt. 

Iedere (derde donderdag van de) maand 

vindt er een activiteit plaats. Uit vorige 

programma’s kunnen genoemd worden een 

lezing over Chagall “loflied op de 

liefde” (waar 45 leden acte de présence 

gaven), een bezoek aan het vernieuwde 

Afrikamuseum en een bezoek aan het 

Provinciehuis in Arnhem.  

In samenwerking met het sportstimulerings-

project “Actieve Leefstijl Groesbeek” is er 

een wekelijkse sportmorgen (op dinsdag) 

waaraan ongeveer 25 mensen deelnemen; 

er wordt aan fitness, nordic walking en 

tafeltennis gedaan. 

Natuurlijk moet ook de kerstviering ge-

noemd worden waarbij ’s morgens eerst de 

versieringen gemaakt worden, ’s middags is 

er een kerkdienst in de Taborkapel waar-na 

vervolgens een kerstviering en maaltijd in 

‘t Zaaltje gehouden wordt. 

Gezien het grote aantal leden kan bij iedere 

activiteit gerekend worden op een ruime op-

komst. 

Leuk om te vermelden is dat de afdeling in 

1962 mede opgericht is door de moeder van 

de huidige secretaris. 

Het jaarprogramma kunt u opvragen. Het is 

mogelijk om, alvorens lid te worden, een 

keer een activiteit bij te wonen. Als u nog 

geen lid bent: doen! ● 

H 
et 45-jarig bestaan van de KBO 

afdeling Heilig Landstichting werd 

op 1 november 2007 groots gevierd 

in Jachtslot de Mookerheide. Meer dan 75 

leden waren naar de High Tea gekomen. Zij 

genoten daar niet alleen van lekkere hapjes 

maar luisterden ook naar pianomuziek, 

voordrachten en gezang uit eigen gelederen. 

Aan het begin van de bijeenkomst werd 

Albert v.d. Borg, die ruim een week tevoren 

was overleden, herdacht. Aan het einde van 

de bijeenkomst werden de Nestor-bezorgers 

letterlijk in de bloemetjes gezet. 

(de Nestor is het maandblad van de KBO). 

Het jaarprogramma van onze afdeling biedt 

ook ditmaal weer een grote verscheidenheid 

aan activiteiten. Bijgaand het programma 

voor de komende maanden. Onze bijeen-

komsten worden, tenzij anders aangegeven, 

gehouden in ‘t Zaaltje aan de Carmelweg. 

• 6 december 

Lezing met lichtbeelden over “de 

vertelplaten van J.H. Issings” door Ad 

Horst uit Ermelo. Aanvang 14 uur. 

• 21 december 

Kerstviering. ‘s Morgens van 10 tot 12 

uur, kerstversieringen maken o.l.v. Ella 

Heusinkveld in ‘t Zaaltje. 

‘s Middags 14.30 uur kerstviering in de 

Taborkapel van de Cenakelkerk, daarna 

kerstmaaltijd in ‘t Zaaltje. 

• 10 januari 

Nieuwjaarsbijeenkomst en filmvoorstelling 

over zuidelijk Afrika. Aanvang 14 uur. 

• 7 februari 

Gezamenlijke winterkostmaaltijd in 

Hostellerie Rozenhof. Aanvang 13 uur. 

• 6 maart 

Bezoek aan het Accordeonmuseum in 

Malden. Nadere gegevens volgen. 

Mocht U in ons programma geïnteresseerd 

zijn, neem dan contact op met een van onze 

bestuursleden. T 323 42 30/ 323 03 67. ● 
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Frans Geertsen, secretaris van de KBO “voor alle gezindten”  

In gesprek met.. 

De redactie Frans Geertsen, Secretaris 



Z 
omaar een herfstdag, begin 

november. Wandelend door het 

dorp met mijn hondje. Je komt 

bekenden tegen, met of zonder hond, je 

maakt een praatje en je hoort over wel en 

wee. Een kleine gemeenschap, weinig 

blijft onbekend. Je hoort wie er ver-

trekken en waarom, wie er nieuw zijn en 

wat zij van ons dorp vinden. Het dorp 

oogt vredig, hier en daar wordt er blad 

opgeruimd en niet alleen voor het eigen 

huis. Hee, het museum is nog open, dat is 

nieuw dit jaar. De blauwe strepen zijn 

nauwelijks meer te zien, hebben ze ge-

werkt? De noten zijn allang weg, zo nu en 

dan stopt er nog een auto. 

 Het Engelenpad ligt er vredig bij, 

de restanten van de kapel raken steeds 

meer verweerd. Zou het zicht op de kerk 

nog eens terugkomen. En hoe is het met 

de plannen om te bouwen in het Kerke-

bosje. Daar moet binnenkort toch duide-

lijkheid over komen. En het maïsveld, 

zonder maïs dit jaar, wat zal er volgend 

jaar op groeien. Bosduiveltje en Zaaltje 

staan naast elkaar. Het is er stil. Toch 

gebeurt er veel, cursussen en vereni-

gingen. Mensen uit ons dorp maken er 

gebruik van. Zijn ze tevreden, wordt er 

genoeg gebruik van gemaakt, is er ruimte 

voor spontane initiatieven. Kennen we 

elkaar al goed genoeg om dezelfde einder 

te hebben, wat hebben onze dorps-

bewoners, jong en oud, de komende jaren 

nodig, hoe versterk je nou echt die ge-

meenschapszin, die in ieder geval al die 

huishoudens die lid zijn geworden van de 

dorpsvereniging, lijken uit te willen 

stralen. 

 Zo wandelend denk ik ook terug 

aan gebeurtenissen op het gemeentehuis. 

De politieke beschouwingen rondom de 

begroting met o.a. als aardige uitkom-

sten: 2 maanden langer de groenbak 

wekelijks geleegd, geen verhoging van de 

OZB, geld voor wijkinitiatieven. Zaken 

waar je ook als dorpsbewoner wat aan 

hebt, maar ja, voor dat laatste moet je 

zelf wel initiatief tonen. En vanzelf gaan 

mijn gedachten naar de vorige week in 

het gemeentehuis 

gehouden bijeenkomst 

over de WMO (wet 

maatschappelijke 

ondersteuning): met 

elkaar vaststellen dat 

het verenigingsleven in 

onze gemeen-te sterk 

geworteld is, dat we 

talloze vrij-willigers en mantelzorgers 

kennen (maar vaak ook niet kennen) die 

we moeten koesteren. Maar ook dat het 

nog niet zo vanzelfsprekend is om daar 

oog voor te hebben, daar verbeteringen in 

aan te brengen, juist omdat het zo vanzelf

-sprekend lijkt. Daarover open met elkaar 

zijn, niet denken dat die ander (en dat is 

dan vaak de gemeente) daar wel voor 

zorgt, maar zelf initiatief nemen, eigen 

kracht gebruiken om samen iets voor 

elkaar te betekenen en te bereiken, daar 

gaat het de komende jaren over. En daar 

wil ik als wethouder me sterk voor 

maken, en ook jullie uitdagen dat samen 

met mij te doen. ● 
 

Pim Spaan 

Nijmeegsebaan 72 

6564 CH Heilig Landstichting 

T 360 49 36 

M 06 542 661 89 

pimspaan@chello.nl  
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Pim Spaan,Wethouder 
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W 
e zijn alweer bijna 4 maanden 

in Australië, prachtig lenteweer 

wordt afgewisseld met heftige 

regenbuien en de tijd vliegt voorbij. 

Ondertussen zijn we verhuisd naar de wijk 

Balmain. Balmain is een schiereiland in de 

haven van Sydney en vlak bij de binnen-

stad. Vanaf het hoogste punt van Balmain 

(waar de school van de kinderen staat), 

heb je een prachtig uitzicht over de 

haven, de Harbour Bridge en de skyline 

van Sydney. Alles is hier op loopafstand: 

de school, de winkels, sport en de 

restaurants. De hoofdstraat Darling Street 

is hét sociale ontmoetingspunt. In de 

ochtend nemen de Aussies er eerst een 

lekker bakje koffie, ’s middags gaan ze er 

lunchen en om een uur of 7 ’s avonds zijn 

de restaurants goed bezet. Natuurlijk zijn 

er ook veel pubs. Veel cafés hebben hier 

de twijfelachtige naam Hotel (maar zijn 

het niet). In de vorige eeuw (toen al om 

het drankmisbruik tegen te gaan) was er 

een verordening, dat alleen hotels alcohol 

mochten verkopen. Al snel waren alle 

pubs omgedoopt tot Hotel. Restaurants 

zijn er in alle soorten, maten en prijs-

klassen. Goedkoop en lekker zijn de vele 

Aziatische restaurantjes. Meestal kun je je 

eigen fles wijn meenemen naar de 

restaurants (BYO=bring your own). Soms 

vragen ze er een paar dollar kurkgeld 

voor. 

 Via de school hebben we al veel 

aardige mensen ontmoet. Het is opvallend 

dat maar weinig van de mensen die we 

kennen, hun oorspronkelijke wortels in 

Australië hebben. Velen zijn hier gekomen 

voor een tijdelijke functie, veelal aan de 

Universiteit van Sydney, maar zijn hier 

blijven ‘hangen’. Het weer, de relaxte 

samenleving en een betere omgeving 

voor kinderen, zijn een paar van de vele 

argumenten, die ik gehoord heb als 

redenen om te blijven. De weekenden 

gebruiken de meeste Sydneysiders om de 

stad te ontvluchten: naar het strand, 

kamperen in één van de vele Nationale 

Parken of met de boot erop uit. De BBQ is 

een belangrijk item. Overal en nergens 

staan (gas)BBQ’s die je gratis of via 

betaling met muntgeld kunt gebruiken. Je 

laadt je auto vol met etenswaar, camping-

stoelen, een picknickkleed en sportattri-

buten, je rijdt vervolgens naar een BBQ in 

een park en je dag is goed besteed. Maar 

je kunt ook prachtige wandelingen maken 

in de parken en er - voor ons - allerlei 

nieuwe flora- en fauna-indrukken opdoen. 

Het is echt geweldig om een kangaroe 

voorbij te zien springen, varanen te zien 

op 1 meter afstand en nieuwe vogels te 

ontdekken. Gelukkig hebben we nog geen 

face-to-face contact gehad met gevaar-

lijke spinnen en slangen (Australië her-

bergt de meest giftige spinnen en slangen 

ter wereld). Ook een leuk en populair 

uitje, dichtbij Balmain is de Sydney 

Fishmarket, gelegen aan de haven, waar 

ook de vissersboten aanmeren. Hier kun 

je heerlijke vis, schaal- en schelpdieren 

krijgen. De barramundi (een lokale witvis) 

en de Sydney Harbour oysters zijn bij ons 

favoriet. Je kunt er ook borden krijgen 

met allerlei soorten bereide vis als take-

away en dat eet je vervolgens op aan 

tafeltjes in de haven. Vaak maken de 

Aussies deze uitstapjes met een groep 

familie of vrienden; de kinderen kunnen 

met elkaar spelen en je kletst weer even 

bij. 

 Afgelopen week was er de 

Melbourne cup, een paardenrace van 4 

minuten, waarvoor het land volledig stil 

ligt (??). Er wordt flink gegokt op deze 

race. Onder het genot van een hapje en 

een glaasje met bubbels, luistert iedereen 

om 15.00 uur naar de radio en hoopt een 

goede slag te slaan. Of je gaat die dag in 

stijl (d.w.z. met een coctailjurk aan en 

een hoed op) uitgebreid lunchen. Binnen-

kort zijn er de landelijke verkiezingen; 

ook dat is weer een gelegenheid om te 

feesten. Zo gaat dat hier, we houden het 

nog wel een tijdje vol. ● 

Letter from Down Under 
Marian van Kraaij, bestuurslid van onze dorpsvereniging is samen met 

haar man Bastiaan en kinderen Ruben en Evi een jaar in Sydney, Australië. 

Ze schrijft voor de Oorschelp over haar verblijf aldaar. 

Marian van Kraaij  



NAMEN EN ADRESSEN 

• 2 december 

Midwinterhoornblazen 

• 6 december  

Lezing KBO “de vertelplaten van J.H. Issings” 

• 15 december 

Kerst-middag Zonnebloem  

• 21 december 

Kerstviering KBO in ‘t Zaaltje 

• 23 december 

Kindje zoeken 

• 6 januari 

Driekoningenfeest 

• 10 januari 

Nieuwjaarsbijeenkomst en filmvoorstelling KBO 

• 7 februari 

Winterkostmaaltijd KBO in Hostellerie Rozenhof 

• 6 maart 

Bezoek KBO aan het Accordeonmuseum Malden 

• tot 30 maart 

Tentoonstelling “Silentium” museum Orientalis 

• 6 april 

Lezing “Schepping in beeld” museum Orientalis 

Dorpsagenda 

Voorzitter 

Tineke van der Brug-van de Plassche: T 324 02 65 E-mail: tinekevdbrug@simpc.nl 

Vice Voorzitter 

Eva Spanhoff-Suerink: T 322 44 42 E-mail: spanhoff.suerink@inter.nl.net 

Secretaris 

Frans Geertsen:   T 323 42 30 E-mail: fransgeertsen@planet.nl 

Penningmeester 

Hans Cramer:  T  322 62 77 E-mail: j.cramer@hetnet.nl 

Webmaster 

Marian van Kraaij:   E-mail: marianvankraaij@yahoo.com 

Leden 

Gerard Scheenstra:  T 324 36 74 E-mail: g.scheenstra@star-associates.com 

Marga Bolzoni:  T 323 33 56 E-mail: bolzoni@12move.nl 

Annelies van Gunst:  T 355 33 20 E-mail: a.vgunst@hasdb.nl 

Wil Peters:  T 323 04 69 E-mail: wilpeters@planet.nl 

Marja van Rossum:  T 322 09 31 E-mail:marjavanoppenraaij@hotmail.com 

Els de Witte-van der Schoot: T 324 18 41  E-mail: elsdewittevanderschoot@planet.nl 

Secretariaatsadres:     Nijmeegsebaan 154 

Website:      www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl 

Copy voor de volgende editie: vóór 10 februari bij de redactie.  

Lid worden van de dorpsvereniging Heilig Landstichting?  
Steun de activiteiten door een jaarlijkse financiële bijdrage per adres van € 10,--  (meer mag ook). 

Stuur uw naam, adres, E-mailadres en telefoonnummer naar: 

De penningmeester Hans Cramer, Nijmeegsebaan 66 of mailen naar j.cramer@hetnet.nl 

Uw lidmaatschap geeft u de gelegenheid actief mee te denken en werken aan een fijne 

woonomgeving voor jong en oud. 

Niet-inwoners van Heilig Landstichting kunnen een abonnement op de Oorschelp nemen tegen 

kostprijs. Opgave bij de Redactie. 

14 

Kijk op de website voor het laatste nieuws 


