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N a een mooie zomer gaan 
we een nieuw seizoen met 
de Oorschelp in. 

Vooraf is het voor de redactie 
altijd weer spannend hoe de 
nieuwe editie gaat worden. 

Vooruitblikkend verwachten we op 
de eerste plaats een schrijven van 
de voorzitter van onze 
dorpsvereniging. Natuurlijk zal er 
ook een verslag komen van het 
Oranjecomité van de kinderspelen 
half juni; de leden van het comité 
verzorgen in bijna iedere editie 
trouw berichten en erg mooie en 
leuke foto’s. 

De wethouder is er altijd bij, en 
dat stellen we zeer op prijs, met 
een column.

Trouwe inzenders zijn er verder 
van de KBO en de 
Heemkundekring; daarbij ook van 
Amnesty. 

Langzamerhand komen dan de 
mails binnen. Het is verrassend 
dat er voor ieder nummer kopij is, 
soms zoveel dat we niet alles 
kunnen plaatsen. 

Wat zijn er toch veel activiteiten 
in Heilig Landstichting. Wist u 
dat?  Wij stellen u graag op de 
hoogte van alles wat er speelt. 
Mogelijk zijn er initiatieven of 
activiteiten waar wij niets van 
weten maar die wel 
vermeldenswaard zijn.  Wij hopen 
dat u ons dat dan meldt; wij 
schrijven er dan wel een stukje 
over of maken er een oproep van.

Tenslotte hopen we dat er mensen 
zijn die zich de noodkreet van de 
KBO aantrekken. De KBO heeft 
ieder jaar een leuk programma 
waarvoor altijd veel belangstelling 
is. Het zou toch wel heel erg 
jammer zijn als de afdeling 
verdwijnt uit Heilig Landstichting.

Tenslotte: er is geen nieuws over 
het Kerkebosje.

VAN DE REDACTIE

COLOFON
De OORSCHELP is een uitgave van Dorpsvereniging Heilig 

Landstichting en wordt bezorgd op alle adressen in Heilig 

Landstichting. De OORSCHELP verschijnt vier keer per jaar en bevat 

nieuws voor en over het dorp, berichten van belang voor de 

dorpsbewoners en de agenda. Niet-inwoners van Heilig Landstichting 

kunnen een abonnement op de Oorschelp nemen tegen kostprijs. 

Opgave bij de redactie.

REDACTIE
Maria Quant

Marleen Moggré

Koen Broersma

Marian van Kraaij

Contact:

Andreaslaan 9

6564AS Heilig Landstichting

T: (024) 3230682

E: mwaquant@hotmail.com

KOPIJ VOOR DE VOLGENDE EDITIE:
VÓÓR 28 NOVEMBER BIJ DE REDACTIE!
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Midzomerfeest

O p 13 juni, vlak voor het 
begin van de school-
vakanties, organiseerde het 

Oranjecomite in samenwerking met 
het bestuur van de Dorpvereniging 
voor de tweede keer het midzomer-
feest. Vanwege onze vakantie kon ik 
er dit jaar niet bij zijn. Heel jammer. 
Van horen zeggen heb ik veel 
gemist. Het weer was fantastisch, de 
spelen voor de kinderen ontzettend 
leuk, het terras reuzengezellig en 
het rad van avontuur een groot 
succes. De dag leek niet stuk te 
kunnen. Tot het eten kwam. Jong en 
oud had honger en verheugde zich 
op de toegezegde oosterse 
lekkernijen. Helaas, helaas. Te 
scherp, te koud en te weinig eten 
veroorzaakte - terecht - veel 
gemopper. In de haast gehaalde 
kroketten hebben wel iets aan de 
honger kunnen doen maar konden 
niet verhinderen dat veel mensen na 
een zeer geslaagde middag toch nog 
met een “katertje” huiswaarts 
keerden.

Een delegatie van het bestuur van 
de Dorpsvereniging is verhaal gaan 
halen bij de cateraar. In een 
persoonlijk gesprek hebben wij ons 
grote ongenoegen over de gang van 
zaken kenbaar gemaakt . De 
cateraar was van mening dat hij 
geleverd had wat was afgesproken 
maar toonde zich uiteindelijk wel 
bereid om 25% van de prijs af te 
halen. Wij hebben besloten dit 
bedrag te reserveren voor het 
komend jaar. 

Clini-clowns

Z oals al gezegd, was het rad 
van avontuur tijdens het 
midzomerfeest een groot 

succes. Pim Spaan Marga Bolzoni en 

Marja van Rosssum wisten heel veel 
mensen over te halen een lot te 
kopen om daarmee kans te maken 
op een van de vele - door de 
dorpsbewoners belangeloos ter 
beschikking gestelde - prijzen. Na 
een uur rad draaien waren alle 
prijzen uitgedeeld. Op de maand-
borrel van 31 juli kwam de heer 
Luuk Bertrands, regioambassadeur 
van de Clini-Clowns de opbrengst 
van het rad, 500 Euro, persoonlijk in 
ontvangst komen nemen. Hij was er 
zichtbaar blij mee en vertelde ons 
dat de Clini-Clowns het juist moet 
hebben van dit soort kleinschalige 
acties.

Jeu de Boulebaan

E en van de vele ideeën bij de 
oprichting van de Dorps-
vereniging was een jeu de 

boulebaan midden in ons dorp. Het 
bestuur van de dorpsvereniging 
heeft dit idee overgenomen en in 
2008 als wijkwens ingebracht bij de 
gemeente. Gezien de vele positieve 
geluiden uit Berg en Dal waar een 
jaar eerder ook een jeu de boule-
baan was aangelegd honoreerde de 
gemeente onze wijkwens. Voor-
waarde was een plek te vinden die 
de goedkeuring kon wegdragen van 
de direct omwonenden. ->
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VAN DE VOORZITTER
We hadden een mooie zomer. Veel zon, geregeld regen. Ons dorp 

zag er geweldig uit met het vele groen en de vele mooie tuinen. 
Wat een genot om in zo’n mooi en rustig dorp te kunnen wonen.

Els de Witte
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-> De besturen van het Zaaltje en 
van de Dorpsvereniging dachten aan 
een situering bij het Zaaltje. Tijdens 
en tussen het spel door kan dan 
gebruik gemaakt worden van de bar 
en de sanitaire voorzieningen en van 
het Zaaltje. Dit plan stuitte evenwel 
op veel weerstand bij de buren. Op 
15 juli heeft op initiatief van het 
bestuur van de Dorpsvereniging een 
gesprek plaatsgevonden tussen de 
direct omwonenden van het Zaaltje, 
afvaardigingen van de besturen van 
Zaaltje en Dorpsvereniging en de 
heer van Grinsven van de gemeente 
Groesbeek. De omwonenden gaven 
te kennen ernstige bezwaar te 
maken tegen de aanleg van een jeu 
de boulebaan bij het Zaaltje omdat 

zij overtuigd waren dat dit zowel 
visuele overlast, geluidsoverlast als 
parkeeroverlast zou veroorzaken. 
Omdat deze bezwaren niet konden 
worden weggenomen is besloten op 
zoek te gaan naar een andere 
locatie. We houden u op de hoogte.

De vakanties zitten er voor de 
meesten van ons op. De zomer loopt 
op zijn einde. In september gaan we 
weer aan de slag en starten er weer 
een aantal activiteiten.. Ook in ons 
Bosduiveltje en in ons Zaaltje. 
Hopelijk is er iets van uw gading bij 
en geniet u niet alleen van het 
wonen maar ook van wat er te doen 
is in ons dorp. 

VAN DE PENNINGMEESTER

M eestal plaats ik hier een 
oproep aan alle leden om 
hun contributie over te 

maken. Natuurlijk doe ik dit ook deze 
keer. Stort!

Maar eerlijkheidhalve moet gezegd 
worden, dat de oproep voorafgaande 
aan de jaarvergadering in het 
voorjaar, samen met een persoonlijke 
aanschrijven aan alle mensen, die 
nog niet alles betaald hadden, 
wonderen heeft verricht. Samen met 
de jaarlijkse subsidie van de 
gemeente Groesbeek zijn we nu weer 
een financieel gezonde vereniging. 
Neemt natuurlijk niet weg dat er in 
´mijn boekie´ nog een aantal namen 
staan van mensen die hun contributie 
van 2009 nog niet hebben betaald. 
Zij krijgen met ingang van vandaag 
nogmaals een herinnering. Anders is 
het met een beperkt aantal mensen, 
die de afgelopen jaren nog nooit 
hebben betaald. In de bestuurs-
vergadering van juli hebben we 
besloten deze buren nog eenmaal te 
attenderen enanders toch maar te 
schrappen van de lijst. Jammer want 
iedere vereniging wil groter groeien 
en met zo´n actie gaan we de andere 
kant op.

Van geheel andere aard is de 
verwerking van de kosten en 
inkomsten van het midzomerfeest. 
Door ons klagen bij de cateraar (zie 
ook verhaal van de voorzitter) 
hebben we (veel) minder hoeven 
betalen aan het eten. Hierdoor is er, 
in tegenstelling tot vorig jaar, een 
positief saldo op deze activiteit. Het 
bestuur zal de ledenvergadering in 
het najaar voorstellendeze ´baten´ 
volgend jaar in te zetten voor het 
jaarfeest.

Tenslotte een persoonlijke oproep. 
Vanaf de start van de Dorps-
vereniging ben ik penningmeester 
van deze club. Ik doe het met veel 
plezier. Het werk is heel concreet; je 
bent overal bij betrokken en in de 
praktijk valt het tijdsbeslag best mee. 
Alleen nu ben ik afgelopen voorjaar 
van werkgever veranderd en laat 
mijn huidige werk zich moeilijk 
combineren met het penning-
meesterschap van een vereniging.U 
voelt het al……..wie lijkt het een 
uitdaging dit financiële stokje van mij 
over te nemen? Bel gerust eens 
3226277.

Hans Cramer
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Helaas...

H et servicepunt van TNT in de 
winkel van drogisterij Jacobs 
aan de Heyendaalseweg is 

opgeheven. Zomaar, plotseling, van 
de ene op de andere dag.

Zonder bericht vooraf zijn de mensen 
van TNT de winkel binnengekomen 
en hebben alles meegenomen; 
zonder opgaaf van redenen; ineens: 
weg servicepunt.

Nota bene: 50 jaar lang is hier een 
postagentschap - later servicepunt -  
gevestigd geweest.

Eerst van de PTT, daarna van TGP en 
recent van TNT.

Toen het nog een echt postagent-
schap was, kon je er ook voor 
geldzaken terecht. In de winkel was 
een apart kantoortje met een heus 
loket, een 'sluis' voor pakketten en 
een indrukwekkende brandkast.

Een aantal jaren geleden waren er 
plannen om het postagentschap op te 
heffen. Er is toen een hand-
tekeningenactie gehouden met 
briefkaarten. Maar het heeft niet 
mogen baten.

Bij het opheffen van het postagent-
schap verdween ook het kantoortje 
en bleef er alleen een balie over.

Het kreeg de naam "servicepunt" en 
was uitsluitend nog voor postzaken.

En nu is alles weg.

Wat rest is de service van Jacobs 
zelf: strippenkaarten en postzegels 
voor binnen- en buitenland, maar 
alleen voor gewone brieven die in de 
brievenbus kunnen, geen pakjes, 
geen aangetekende brieven of 
binnenlandse expresse.

TNT heeft zelfs niet aangegeven waar 
je dan wél voor postzaken terecht 
kunt. Maar we weten enkele punten: 
bij de Spar op de St. Annastraat, in 
een bloemenzaak op de Groenestraat 
en in de boekhandel op de Daalse-
weg, vlakbij de rotonde.

Hier is een woord van dank op zijn 
plaats voor de wel zeer plezierige en 
professionele manier waarop de 
mensen van Jacobs het postagen-
schap c.q. servicepunt altijd hebben 
gerund.

Marleen Moggré

Servicepunt TNT Heyendaalseweg opgeheven

Op de foto de Groenverzorgers van Heilig Landstichting: Carlos, Klaas en Andy.
Niet op de foto maar wel hier ook werkzaam zijn Charley en Jan.
In het gesprek dat een paar redactieleden met hen gevoerd hebben vertelden zij dat het mooi 
is in Heilig Landstichting en dat het goed werken is hier. 
Wat we u niet willen onthouden is dat tenslotte één van hen vertelde dat het zo leuk is dat in 
andere buurten er altijd wel mensen zijn die de groenverzorgers koffie aanbieden of een glas 
water als het erg heet is in de zomer. Op de Landstichting is er zegge en schrijve maar één 
iemand die dat doet. De redactieleden hebben iets geleerd door dat gesprek. We begrijpen dat 
ze enige belangstelling zeer waarderen.
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VAN HET ORANJECOMITÉ

Terugblik 
Midzomerfeest 2009 

H et Midzomerfeest (voorheen 
Koninginnefeest) vond dit 
jaar plaats op 13 juni jl. Vele 

kinderen uit Heilig Landstichting 
kwamen naar het ‘Oranjeveldje’ om 
daar in groepjes een parcours van 
oud-Hollandse spelletjes af te lopen. 
Nicholas Neill van de Petruslaan 
zorgde voor passende muziek met 
zijn eigen draaiorgel. Ieder kind 
kreeg de kans om een keer te 
draaien. Ouders en buurtbewoners 
waren aanwezig als trouwe 
supporters. Dankzij het mooie weer 
konden zij lekker op het terras zitten 
en een potje sjoelen. 

Als comité kunnen we tevreden 
terugkijken, maar hoe zit dat met de 
kinderen? We vroegen het een paar 
‘willekeurige’ kinderen uit de buurt. 
Annapaula (10) geeft als eerste een 
reactie: “Het was leuk en erg 
gezellig. De spelletjes waren goed 
bedacht [noot redactie: dit hebben 
we haar niet ingefluisterd]. Wat ik 
het leukste vond? Het tegeltje 
schilderen met zelf bedachte 
spreekwoorden.” Vervolgens vragen 
we Cathelijne (8) hoe zij terugkijkt 
op het Midzomerfeest. 
“Midzomerfeest?”zegt ze twijfelend, 
“ja leuk, maar wat was dat dan?” 
“Het oude-Koninginnefeest”, leg ik 

haar uit. “Ooooh, ja met al die 
opdrachten”, reageert ze enthousiast, 
“dat was leuk. Vooral het spring-
kusssen was gaaf. Haar zus Emma 
(9) vond het ‘super’. Alle spelletjes 
vielen in de smaak, maar bovenaan 
stond het ‘peperkoekenhappen’. 
Rosalinda (8) sluit zich daar bij aan. 
Hoewel? “De wedstrijd over het 
springkussen, het ballengooien en 
blikken omgooien, met pijltjes en … 
uh, ik kan eigenlijk niet kiezen”.

Vele buurtbewoners hielpen dit jaar 
weer mee om er een mooi feest van 
te maken. Op het gevaar af om 
mensen te vergeten, noemen we 
geen namen, maar zeggen we 
nogmaals: BEDANKT ALLEMAAL!!! 

Sinterklaasfeest

H et Sinterklaasfeest vindt dit 
jaar plaats op zondagmiddag 
29 november 2009 in ’t 

Zaaltje. Enkele weken voorafgaand 
aan het feest krijgen de bewoners 
van Heilig Landstichting meer 
informatie. Voor meer informatie of 
interesse in het bijbehorende 
toneelspel van de sint, kunt u mailen 
of bellen met het secretariaat (Wieke 
Coenen) van het organiserende 
Oranjecomité: (024) 322 18 76 of 
w.sinia@wxs.nl

Wieke Coenen
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Heilige Boontjes
Het lijkt nog ver weg maar woensdag 11 november is het weer Sint 
Maarten! Het is de bedoeling dat de Heilige Boontjes dan weer met 
kleurige lampions langs de deuren gaan. Welke ouders willen 
meehelpen met de organisatie ervan? Laat het dan z.s.m. weten via 
woddema@chello.nl.

Nadere informatie over hoe, wat en waar de kinderen mee kunnen 
doen, volgt t.z.t. via de mailinglist van de Heilige Boontjes en de 
website van de dorpsvereniging. Is je e-mailadres gewijzigd of ben je 
nog geen lid van de lijst, stuur dan een mailtje naar woddema@chello.nl.
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De GGZ gaat bouwen

N atuurlijk weten we het al jaren. In 
ons mooie dorp bestaan tal van 
grootschalige bouwplannen. Door de 

economische crisis en andere besognes zijn 
de meeste van deze plannen voorlopig vooruit 
geschoven, zoals dat zo netjes heet. Zo niet 
met de plannen voor nieuwbouw van een deel 
van de GGZ aan de Nijmeegsebaan. Reeds in 
een vroegtijdig stadium werden de direct 
omwonenden aan de Nijmeegsebaan 
geïnformeerd over de plannen. Bij de eerste 
presentatie ongeveer 2 jaar geleden, was het 
informatiecentrum aan de Nijmeegsebaan 
overvol. Vooral de plannen om enkele flats pal 
aan de baan te bouwen stuitten op bezwaren 
bij de direct omwonenden. Ook de uitbreiding 
van het aantal cliënten en de soort cliënten 
riep tal van vragen op. Vragen die serieus 
genomen werden en waarbij ook – ten 
aanzien van de cliënten – een deel van de 
vrees weggenomen kon worden. 

Vorig jaar werden we ´bijgepraat´ over de 
voortgang. Van de plannen om pal aan de 
Nijmeegsebaan te gaan bouwen was niets 
meer over. Klaarblijkelijk was deze 
ontwikkeling al bekend, want de avond trok 
minder dan de helft van het aantal 
belangstellenden van het jaar ervoor. Positief 
was ook dat de plannen van overige 
nieuwbouw gepaard gingen met de 
onmiddellijke sloop van een aantal bestaande 
verblijven en een concentratie van de 
bebouwing, zodat per saldo het verlies aan 
´groen´ beperkt kan blijven.. 

Op 13 juli jl. vond de laatste presentatie 
plaats. De belangstelling van de omwonenden 
was nu minimaal (2). Iedereen heeft 
klaarblijkelijk het volste vertrouwen in de 
GGZ. En niet geheel ten onrechte. De 
presentatie, die integraal op onze website 
www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl 
onder “nieuws” staat, laat zien dat er aan veel 
ecologische en andere aspecten, zoals 
bijvoorbeeld hoogtelijnen, is gedacht. 
Uiteraard zijn de plannen, zoals ze nu worden 
gepresenteerd, soberder dan twee jaar 
geleden, maar dat is,voorzover mij bekend, 
altijd het geval. Dit najaar wordt er met de 
eerste concrete werkzaamheden gestart. Als 
Dorpsvereniging zullen we de ontwikkelingen 
uiteraard blijven volgen en u informeren.

Hans Cramer

“KOM IN ACTIE VOOR MENSENRECHTEN”

O p woensdag 26 september staat de tafel weer “groot” voor 
de schrijfmorgen. Schrijven is nog steeds het meest 
gebruikte grote internationale actiemiddel van Amnesty. 

Het scala aan mogelijkheden reikt verder. Informatie over de 
verschillende actievormen vindt u op www.amnesty.nl/acties.

Gemiddeld schrijven wij ieder ongeveer drie brieven (kan ook 
méér). Protestbrieven dus naar de betreffende autoriteiten, die 
beslissen over het lot van mensenrechtenactivisten en politieke 
gevangenen die ten onrechte in de gevangenis zitten, verspreid 
over de hele wereld. 

Het stapeltje brieven glijdt door de brievenbus…Wie weet of déze 
maand ónze brieven hét steentje bijdragen tot vrijlating van een 
onschuldige gevangene. Ons vertrouwen in de organisatie Amnesty 
International motiveert ons om te blijven schrijven, maar vooral 
ook het “GOED NIEUWS”. Ieder maand namelijk zijn er berichten 
over vrijgekomen gevangenen. 

Zoals u boven leest staat op 26 september de schrijftafel weer 
“groot”, zodat iedereen kan aanschuiven, opdat de stapel brieven 
op de bureau’s van de verdachte autoriteiten groter en groter 
wordt, zó, dat zij er stapel van worden, hun gezicht voor de wereld 
niet durven verliezen, én bezwijken. ’n Gevangene komt Vrij!

Met of zonder telefoontje vooraf is iedereen van harte welkom 
vanaf 10 uur ten huize van Rian Fritschy, Schlatmaeckerstraat 14 
(tel. 3232378)

Rian Fritschy

T.V.Gelderland gaat in de week van 14 t/m 20 september uitgebreid 
stilstaan bij “Market Garden 65 jaar later”.  Centraal in alle 
uitzendingen staan persoonlijke herinneringen van soldaten en 
burgers (o.a Tineke van de Brug; dagboek van  haar grootmoeder). 
Op 16 september wordt een opname gemaakt in Nijmegen die ’s 
avonds om 18.20 uur zal worden uitgezonden.
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Help, redt ons wij vergaan, tenzij….

N aast het Oranje Comité is de Afdeling Heilig 
Landstichting van de Bond van Ouderen de 
oudste vereniging op Heilig Landstichting. 

Op 25 oktober 1962 staken een aantal “bejaarden” 
van Heilig Landstichting de koppen bij elkaar en 
besloten een eigen afdeling van de toenmalige 
Katholieke Bond van Bejaarden en Gepensioneerden 
op te richten. Tot dusverre waren ouderen uit ons 
dorp lid van de afdeling Berg en Dal. In het begin van 
de jaren zestig was het autobezit nog vrij beperkt en 
was de afstand naar Berg en Dal een belangrijk 
obstakel om actief aan de activiteiten deel te nemen.
Op 1 november van dat zelfde jaar volgde de eerste 
formele bestuursbijeenkomst en werd een bestuur 
gekozen. U ziet men zette vaart achter de zaak. De 
jonge afdeling begon met 49 leden, begin 1963 telde 
onze afdeling al 74 leden.

In de eerste twintig jaar van het bestaan van de 
afdeling kwamen de leden uit de Parochie de 
Meerwijk. Tegenwoordig komen onze leden uit een 
veel groter gebied en vertegenwoordigen zij allerlei 
gezindten. In de jaren tachtig sprak men niet meer 
over bejaarden, de ouderen- organisaties 
veranderden hun naam en verbeterden daarmee hun 
soms wat stoffig imago; onze bond noemde zich 
voortaan de Katholieke Bond van Ouderen. 

Medio 2005 was het bestuur niet meer compleet en 
leek het er even op dat we weer met de afdeling Berg 
en Dal samen moesten gaan. Gelukkig werden in een 
speciale vergadering drie leden bereid gevonden een 
bestuursfunctie te bekleden en konden we zelfstandig 
blijven. Het jaarprogramma van onze afdeling biedt al 
jaren; leuke, afwisselende activiteiten t.g.v. waarvan 

onze afdeling gestadig groeit. Begin 2009 telde onze 
afdeling 135 leden Ook het komende seizoen hebben 
we een interessant programma.

We hebben echter een probleem, in 2009 is 
ondergetekende afgetreden als secretaris en tot op 
heden is er nog geen vervanger. Wij hebben veel van 
onze actieve leden benaderd maar helaas niemand 
gevonden. In ons bestuur wordt veel gezamenlijk 
gedaan, maar een secretaris is een noodzakelijk 
functie. Bovendien zou deze secretaris bij voorkeur 
op Heilig Landstichting moeten wonen, de Gemeente 
Groesbeek subsidieert namelijk onze activiteiten.

Volgend jaar, in 2010 moeten wederom 
bestuurswisselingen plaatsvinden, en als er dan geen 
secretaris is leggen ook ander bestuursleden hun 
functie neer. En dat zou het einde betekenen van 
onze bijna 50 jaar oude afdeling en dat zou “zonde“ 
zijn.

Deze noodkreet is bedoeld voor alle oudere inwoners 
(55+) van ons dorp. Er zijn onder ons nog veel 
inwoners, die geen lid zijn van onze club, maar alle 
capaciteiten hebben om een bestuursfunctie te 
bekleden. Meldt U bij een der bestuursleden (zie 
jaarprogramma) of bij ondergetekende, kom kennis 
maken bij een van onze bijeenkomsten, voorkom dat 
wij onze KBO ter ziele moeten dragen.  Kortom: Redt 
ons opdat wij niet vergaan.

F.G.A.J.M. Geertsen
024 3234230
fransgeertsen@planet.nl

Frans Geertsen

KBO Heilig Landstichting
Programma Seizoen 2009-2010:
25-08-2009. Dinsdag 9.15 uur. Eerste gymles van het 

nieuwe seizoen. Plaats: ’t Zaaltje.

03-00-2009. Donderdag 14.00 uur. De literaire kring “De 

Pennenstreek” uit Malden. Plaats: ’t Zaaltje.

01-10-2009. Donderdag 14.00 uur. Presentatie voorzitter 

van de Katholieke Belangen Organisatie afd. Gelderland 

Mevr. Gerda Kempen-van Dommelen. Plaats: ’t Zaaltje.

05-11-2009. Donderdag 14.00 uur. Voordracht 

medicijnen en medicijngebruik door ouderen. Plaats: ’t 

Zaaltje.

03-12-2009. Donderdag 14.30 uur. “de geschiedenis van 

St. Nicolaas en zijn verering in Oost- en West-Europa”. 

Plaats: ’t Zaaltje.

17-12-2009. Donderdag 14.00 uur. Gezamenlijk 

kerstversieringen en –decoraties maken. Plaats: ’t 

Zaaltje.

18-12-2009. Vrijdag 15.30 uur. Kerst-/adventsviering in 

de Taborkapel van de Cenakelkerk. 16.30 uur 

aansluitend kerstviering en gezamenlijke maaltijd in ’t 

Zaaltje.

07-01-2010. Donderdag 14.00 uur. Gelukkig Nieuwjaar 

en vervolgens de filmclub “Het Motief”. Plaats: ’t Zaaltje.

04-02-2010. Donderdag 13.00 uur. Gezamenlijke 

winterkostmaaltijd.

04-03-2010. Donderdag 14.00 uur. “De geschiedenis van 

de Nederlandse Papierknipkunst”. Plaats: ’t Zaaltje.

08-04-2010. Donderdag 14.00 uur. Jaarvergadering. 

Plaats: ’t Zaaltje.

06-05-2010. Donderdag 14.00 uur. Bezoek aan het 

Accordeon- en Harmonicamuseum “De Muse” in Malden 

10-06-2010. Donderdag. Jaarlijkse gezamenlijke 

busdagtocht.

Bovenstaande publicatie is onder voorbehoud. In 

verband met mogelijke wijzigingen in dit programma 

wordt U vriendelijk verzocht geregeld de Nieuwsbrief als 

bijlage bij de NESTOR goed te lezen.
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A lweer een aantal maanden 
geleden werd mijn oog 
getrokken naar opmerkelijke 

aanplakbiljetten met een oranje 
mannetje dat riep: ´ik zit in je 
dashboard´; ´ik zit in je fleecejack´; 
´ik zit in je bumper´! Ik had geen 
flauw benul wat de boodschap van 
deze posteractie was, tot ik een 
envelop van de gemeente Groesbeek 
in de bus kreeg, gevuld met plastic 
zakken en uitleg over het recyclen 
van plastic. Het oranje mannetje 
blijkt een Plastic Hero te zijn en de 
Plastic Hero campagne heeft als doel 
dat eind 2012 42% van al het 
Nederlands plastic verpakkingsafval 
efficiënt moet worden gerecycled. 
Gevolg: in onze bijkeuken kwam 
naast de bakken voor oud papier en 
glas, een 3e bak voor plastic afval. 
Nadat we nog even goed hadden 
gelezen welk plastic er wel en niet in 
mocht, startten we met verzamelen. 
Al snel kwamen we tot de schok-
kende waarheid: de bak met plastic 
afval vulde zich het snelst. Zoveel 
plastic verpakkingen: vleesschaaltjes, 
doosjes voor groenten en fruit, 
emmertjes voor vruchtenyoghurt, 
boterkuipjes, wikkels om tijdschriften 
etc, etc. We vulden zomaar 2-3 
zakken per maand met plastic. Wel 
reduceerden we nu minstens één 
vuilniszak per 2 weken. Dat scheelt 
dan weer iets van die 350 kg afval 
die we per persoon per jaar 
produceren.

Wat gebeurt er eigenlijk met al dat 
plastic afval? Nadat het plastic 
opgehaald is, wordt het geperst in 
balen. In een sorteerstation worden 
verschillende soorten plastic herkend 
en geselecteerd. In de verwerkings-
fabriek wordt het plastic afval als 

grondstof geschikt gemaakt voor de 
plasticverwerkende industrie. Het 
plastic wordt tot schilfers vermalen, 
op kleur gesorteerd en tot korrels 
verwerkt. Van de korrels worden 
allerlei kunststofproducten gemaakt 
zoals flessen, fleece-kleding en 
amsterdammertjes. 

De Plastic Hero actie heeft me wel 
doen afvragen of ik zelf niet kan 
minderen in de aanschaf van  plastic 
verpakkingsmateriaal. Ik probeer er 
nu voortaan altijd aan te denken om 
een tas mee te nemen als ik bood-
schappen ga doen, zodat ik de 
aangeboden plastic tasjes kan 
weigeren. En als je groenten en fruit 
koopt bij de groetenman of op de 
markt en vlees bij de slager in plaats 
van bij de supermarkt, dan vermijdt 
je ook veel plastic. Of het wat 
oplevert? Recent werd nog duidelijk 
gemaakt waar al dat plastic afval toe 
kan leiden: éénvijfde van al het 
plastic komt terecht in de Stille 
Oceaan als ´Plastic Soep´ 
(afgebroken kleine deeltjes plastic), 
wat een bedreiging vormt voor al het 
leven in zee en uiteindelijk ook voor 
de mens. En wist u bijvoorbeeld dat 
de grootste bedreiging voor 
zeeschildpadden het plastic tasje is? 
De zeeschildpadden zien de plastic 
tas aan voor een kwal; na het eten 
ervan stikken ze.   

Kortom, de conclusie is helder: 
blijven verzamelen dat plastic en 
probeer bewust te zijn van de 
enorme hoeveelheid plastic 
verpakkingsmateriaal. 

Voor meer info: www.plasticheroes.nl

Marian van Kraaij

HELP, ZOVEEL PLASTIC!!
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H et is zondagmiddag, mooie 
heldere lucht, warm en op de 
achtergrond geen autolawaai, 

maar de 4e symfonie van Prokofjef. 
Ik ben net terug van mijn 
middagwandeling met Vicje, onze 
teckel. Ze begint het wat moeilijk te 
vinden, al die wandelingen, waarom 
laten ze me niet met rust, met mijn 
12 ½ jaar mag ik best wat rustiger 
aan doen. De vakanties zijn nu bijna 
achter de rug, morgen komen er 
weer een aantal ambtenaren terug en 
gaan we weer verder werken aan de 
begroting 2010 en aan het jaarplan 
2010 voor de Wmo. Beiden lastige 
onderwerpen, omdat mede door de 
recessie onze gemeentelijke 
financiële toekomst onder druk staat. 
We moeten schrappen, kiezen, en/of 
de lasten voor jullie verhogen. Aan 
dat laatste valt niet te ontkomen, 
maar raad en college zijn het met 
elkaar eens, zo beperkt mogelijk. 
Moeten we nog een nieuw zwembad 
bouwen, leggen we de geplande 
rotondes aan, weten we hoeveel 
mensen de komende periode een 
beroep moeten doen op de bijstand 
omdat ze hun werk verloren hebben, 
hoe stevig staat ons armoedebeleid, 
wat hebben we nog over voor onze 
sportontwikkelingen of onze scholen. 
Daar gaat het de komende maanden 
over, en reken maar, ook bij de 
komende gemeenteraads-
verkiezingen. Durven we dan eerlijk 
te zijn en aan te geven dat de keuzes 
die we kunnen maken, kiezen in de 
marge is. Of gaan we (en ik bedoel 
dan de politieke partijen in zijn 
algemeenheid) veel beloven wat u 
graag hoort en daarna zeggen dat 
het financieel toch niet zo rooskleurig 
is. Ik ben bang dat het laatste het 
geval is en dat baart me best zorgen. 

Ondertussen is van Mozart de Linzer 
symfonie te horen. De radio wat 
harder, wat voller geluid en genieten 
van dit moment. Even de zorgen 

opzij zetten en denken aan onze 
dorpse zaken. Langzamerhand 
komen de buren weer terug van 
vermoeiende vakanties, loopt het op 
het parkeerterrein van Orientalis 
weer wat voller, zie je wat 
verhuisbewegingen, het wachten is 
op de hordes beginnende middelbare 
scholieren die met dikke tassen en 
het lijkt wel steeds jonger de weg 
kiezen naar Nijmegen. Ik denk nog 
even terug aan het dorpsfeest waar 
ik jullie heb mogen verleiden tot het 
kopen van loten voor de Clinic 
Clowns. Omdat de winnaar van de 
hoofdprijs, een z.g.a.n. damesfiets, 
deze niet echt kon gebruiken, mocht 
ik deze bij opbod verkopen. En dat 
bracht nog eens € 120.- op, naast de 
€ 350.- van de loten. Bedankt Rob, 
dat je zover hebt willen gaan voor je 
vriendin. En alles bij elkaar een mooi 
resultaat. Het was een mooie 
bijeenkomst. En als je er dit jaar niet 
bij kon zijn, dan kom je toch gewoon 
volgend jaar!

De vorige keer vroeg ik je te melden 
wat belangrijke zaken zijn voor de 
komende 4 jaar om op te nemen in 
ons programma. Er heeft niemand 
gereageerd en dat kan ik positief 
duiden, het gaat goed met ons. Maar 
als je toch iets kwijt wil, laat het 
gewoon weten. Niet geschoten is 
nooit raak, moet je maar denken. 
Alvast bedankt.

Pim Spaan
wethouder vanuit de PVDA

Nijmeegsebaan 72
6564CH Heilig Landstichting

024 3604936
06 54266189

pimspaan@chello.nl

Pim Spaan, Wethouder
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Nog enige vrijwilligers gezocht!
Pastoor Rabou is met emeritaat gegaan, maar de 
pastorie van de Cenakelkerk moet wel bereikbaar 
blijven. Wij zoeken daarom vrijwilligers die als 
gastvrouw of gastheer bereid zijn vier uur per week -of 
bij voldoende aanmeldingen vier uur per twee weken- 
op de pastorie aanwezig te zijn. Als taak hebben zij om 
de telefoon aan te nemen, berichten te noteren en door 
te geven en alle dagelijkse zaken die zich voordoen bij 
te houden.
Er is reeds een groep van een tiental vrijwilligers die dit 
werk op zich genomen hebben, maar om de belasting 
voor iedereen zo klein mogelijk te houden, zien wij 
graag uitbreiding van deze groep.
De kerk is onderdeel van het monument Heilig 
Landstichting en krijgt daarom nog al eens mensen 
vanuit heel Nederland aan de deur die de kerk willen 
bezichtigen of een afspraak daarover willen maken. Er 
moet dan iemand aanwezig zijn.
Wilt u nadere inlichtingen of bent u bereid wekelijks of 
tweewekelijks vier uur van uw vrije tijd voor dit doel 
beschikbaar te stellen, neemt u dan a.u.b. contact op 
met : Joop van Rossum, Andreaslaan 6 of tel. 024 – 
3220931. Graag wachten wij uw reactie af!

[ advertentie ]

Kijk op de website voor het laatste nieuw: www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl

Activiteiten in 
´t Zaaltje
Bridgen
Op iedere dinsdagmiddag 
is er bridgen van 14.00 
uur tot 17.00 uur. 
Iedereen kan meedoen.

Biljartclubje
Tweemaal per maand: 
Vrijdag vóór de 
dorpsborrel en op 
Donderdag (de week vóór 
de borrel) om 16.30 uur.

Cursussen en 
activiteiten in het 
Bosduiveltje: zie 
hiervoor de site van de 
dorpsvereniging.
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