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17 oktober: Algemene Ledenvergadering  

De avond begint met 

een algemene toe-

lichting op de WOZ 

(Waardering On-

roerende Zaken) door 

een medewerker van 

de afdeling financiën 

van de gemeente 

Groesbeek. Hoe zit de 

wet in elkaar? Wat is 

de rol van de ge-

meente? Op welke 

gronden vinden de individuele 

waardebepalingen plaats etc, 

etc. ?? Er zal ruim gelegenheid zijn 

voor het stellen van vragen. 

Na de pauze zal het 

bestuur van de 

dorpsvereniging 

mededelingen doen 

over actuele zaken in 

ons dorp met onder 

meer de ontwik-

kelingen rond het 

Kerkebosje en 

verslagen van de 

werkgoepen 

“Speeltuintje” en 

“Welkom nieuwe bewoners”. Tot 

slot is er een rondvraag. 

Wij hopen dat u met velen aan-

wezig zult zijn. Tot 17 oktober  

Het bestuur van de dorpsvereniging nodigt al haar leden  uit voor 

de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering, die gehouden zal 

worden op 17 oktober, om 20:00 uur in het Zaaltje. 
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Verder in dit nummer: 

Het vakantieseizoen zit er voor de 

meeste op. De komende tijd staat 

traditiegetrouw bol van activiteiten, ook 

in ons dorp. U kunt er van alles over 

lezen in deze Oorschelp.  

De redactie attendeert u graag op de 

activiteiten in het Bosduiveltje. Het 

nieuwe cursusjaar start in september. 

De brochure is enkele weken geleden 

huis aan huis verspreid in de Heilig 

Landstichting in de hoop en de 

verwachting dat veel dorpsbewoners zich 

voor een of meer van de vele 

interessante cursussen zullen 

inschrijven. 

De Oorschelp is er ook voor persoonlijke 

initiatieven. Zo was er in de vorige 

Oorschelp een oproep om mee te doen 

met musiceren. Mocht u deze oproep 

hebben gemist en hieraan graag mee 

willen doen dan kunt u zich alsnog 

opgeven bij de redactie of bij onze 

secretaris Frans Geertsen, tel.3234230. 

Hij zal de namen doorgeven aan de 

initiatiefnemer. 

Omdat de Oorschelp maar 4 keer per 

jaar verschijnt adviseren wij u om als 

dat voor u mogelijk is regelmatig de 

website van de dorpsvereniging te 

bezoeken: 
www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl 

De nieuwe webmaster, Marian van 

Kraaij, zal actueel nieuws, oproepen en 

alle mogelijke andere wetenswaar-

digheden over of van ons dorp op de 

website plaatsen. Zij doet een dringend 

beroep op ieder van ons om haar 

voortdurend te te tippen en te bestoken 

met (nieuwe) berichten. U kunt haar 

bereiken via marianvankraaij@yahoo.com 

of info@dorpsverenigingheiliglandstichting.nl 

Fysiek is Marian ver weg, maar digitaal 

heel dicht bij. 

Van de Redactie  



Het bestuur vergadert om de drie weken 

op woensdagavond. Dat vinden we nodig 

omdat we nog een beetje moeten wen-

nen aan elkaar, moeten uitdokteren 

waar een Dorpsvereniging wel of niet 

voor is, wat we hopen te bereiken en 

vooral hoe we u, de bewoners, daarbij 

kunnen betrekken. Vandaar deze vaste 

rubriek 'van de voorzitter' waarin ik 

vertel waar we mee bezig zijn. 

Vergaderingen 

De eerste maanden maakten wij dank-

baar gebruik van de gastvrijheid van het 

Bosduiveltje. Omdat dit 's avonds vaak 

bezet is zijn we overgestapt naar Rozen-

hof. Ook Rozenhof is de Dorpsvereniging 

goedgezind en stelt, net als het Bos-

duiveltje, het kleine zaaltje gratis be-

schikbaar. Koffie en thee staan klaar en 

komen op rekening van onze vereniging. 

Er is meestal een overvolle agenda; 

soms gaat het van een leien dakje, soms 

zijn er heftige discussiepunten. Alles 

wordt vastgelegd in de notulen; deze 

notulen zijn voor ieder lid opvraagbaar 

bij de secretaris. 

Contact gemeente Groesbeek 

11 Juni was er een kennismakings-

gesprek van drie afgevaardigden van 

ons bestuur met de gemeente Groes-

beek. Vanuit de gemeente waren wet-

houder Spaan en de heer Bögels aan-

wezig. De heer Bögels is vanuit de 

gemeente de contactpersoon voor wijk- 

en buurtverenigingen en wordt daarom 

ook onze vaste contactpersoon. 

Voortaan zal de burgemeester en niet de 

wethouder bij de gesprekken aanwezig 

zijn. Reden: de burgemeester heeft geen 

eigen portefeuille en kan daarom objec-

tief tegenover allerlei zaken staan. We 

hebben afgesproken minimaal één keer 

per jaar bijeen te komen om de lopende 

zaken te bespreken. Els de Witte, die als 

bestuurslid en namens de redactie van 

de Oorschelp aanwezig was doet op pag. 

4 verslag. 

De Oorschelp 

In mei ontvingen we het eerste nummer 

van de Oorschelp, het contactorgaan 

van de Dorpsvereniging. Binnen één jaar 

was er de ontwikkeling van een Nieuws-

brief op één A- 4tje naar een heuse 

krant met een logo en met veel dorps-

nieuws. Er zijn recent meerdere offertes 

voor het drukken aangevraagd. De 

keuze is gevallen op 'Druk en Vorm' in 

Brakkestein. 

We hopen dat de Oorschelp goed gaat 

werken als communicatie-orgaan tussen 

bewoners/verenigingen e.d. Dit was 

jammer genoeg nog niet zichtbaar in het 

geringe bezoekersaantal op de avond 

van 31 mei j.l. waarop de Heemkunde 

werkgroep Heilig Landstichting haar 10-

jarig bestaan vierde. Deze avond was 

alleen aangekondigd in de Oorschelp. 

Vorige presentaties van de werkgroep, 

via een uitnodiging huis aan huis aange-

kondigd, leverden aanzienlijk meer be-

zoekers op. Ondanks dat werd het een 

prima avond maar toch. De Heemkunde 

werkgroep heeft vooralsnog besloten om 

ook hun najaarsbijeenkomst alléén in de 

Oorschelp aan te kondigen, zie pag. 5 in 

dit blad. 

Ook andere oproepen (zoals bijvoor-

beeld voor Amnesty) leverden nauwe-

lijks reacties op. 

Om de zichtbaarheid te vergroten is 

afgesproken dat in de Oorschelp voor-

taan alle aankondigingen op het 

achterblad in de “Dorpsagenda” over-

zichtelijk bij elkaar gezet zullen worden. 

Omgaan met klachten 

Op zich waren we blij dat “mensen met 

klachten” de Dorpsvereniging wisten te 

vinden. 

Twee klachten hebben we als 'aan-

dachtspuntjes' in de Oorschelp gezet: 

één over het parkeren van auto's op de 

trottoirs en één over het parkeren van 

caravans of aanhangwagens voor de 

deur. De reacties hierop waren nogal 

wisselend. Na het Lentefestival op 13 

mei j.l. van museum Oriëntalis kwamen 

er bij het bestuur klachten binnen over 

de geluidsoverlast. Er is een gesprek ge-

weest met de directeur van het museum 

de heer P.M. Gijsbers en enkele be-

stuursleden. Op pagina 7 is de reactie 

van de heer Gijsbers te lezen.       —> 
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Van de Penning-
meester 
Inmiddels hebben zich 124 

huishoudens (meer dan 

30% van de huishoudens 

van ons dorp) aangemeld 

als lid van de Dorpsvere-

niging. Graag wil ik alle 

leden, die nog niet zelf de 

weg gevonden hebben naar 

bankrekening 187444412 

(t.n.v. Dorpsvereniging 

Heilig Landstichting) vragen 

hun contributie voor 2007 

over te maken. Wilt u bij 

uw overschrijving wel uw 

adres vermelden? 

De jaarcontributie bedraagt 

€ 10,-- (meer mag ook) per 

adres. 

Hans Cramer, 

penningmeester.  

Van de Voorzitter  
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Het onderwerp 'klachten' leverde ook 

heftige discussies op in het bestuur. Aan 

de ene kant waren we er trots op dat de 

dorpsvereniging zo snel werkte en 

mensen ons belden. Aan de andere kant 

willen we niet als 'klachtenbureau' 

worden gezien. Wel zien wij het als onze 

taak om het welzijn en de leefbaarheid 

van ons dorp te behartigen. De menin-

gen binnen ons bestuur zijn verdeeld en 

we willen dit onderwerp graag in de 

volgende ledenvergadering aan de orde 

stellen. 

De website 

We hebben ons niet gerealiseerd hoe-

veel werk het is om een website 'up to 

date' te houden. Daar is tot nu weinig 

van terecht gekomen. Hiervoor onze 

excuses. 

Er is nu verandering in gekomen. Ons 

bestuurslid Marian van Kraaij, die met 

haar hele gezin een jaar in Australië 

verblijft, heeft toegezegd om van daaruit 

de redactie over de website voeren. We 

nemen aan dat zij binnenkort de website 

heeft bijgewerkt. Wij zullen haar wel van 

hieruit blijvend moeten “voeden”. 

Contact met bestaande 

verenigingen en activiteiten 

Aan iedere vereniging is gevraagd om 

een folder te maken. Deze folders zullen 

aan ieder lid van de Dorpvereniging en 

aan de nieuwkomers in ons dorp per-

soonlijk worden aangeboden. Daarnaast 

is de redactie van de Oorschelp van plan 

om in iedere uitgave een gesprek te 

plaatsen met een contactpersoon van 

een vereniging of werkgroep. 

Werkgroep Speeltuintje en 

omgeving 

Een van de 'hot items'  in ons dorp is: 

hoe maken we het speeltuintje, voet-

balveldje en de omgeving daarvan aan-

trekkelijker. Daarvoor heeft het bestuur 

een werkgroep opgericht van bewoners 

uit die omgeving die een plan gaan 

maken. In deze Oorschelp vind u een 

verslag van deze werkgroep op pag ? en 

op de a.s. ledenvergadering zal deze 

werkgroep zich aan u voorstellen en met 

u in gesprek gaan over de plannen. 

Welkom nieuwe bewoners 

Op de ledenvergadering van 11 april 

kwam dit onderwerp naar voren en ook 

hiervoor is een werkgroep gevormd. Op 

pag.5 staat hiervan een verslag. 

Het Kerkebosje 

Op 7 augustus j.l. stond in de Gelder-

lander een artikel over de plannen rond 

het Kerkebosje, zie onze website 
www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl  

Naar aanleiding hiervan vroegen enkele 

bewoners ons om een informatieavond 

te beleggen. 

Wij waarderen het dat u ons ook nu 

weer wist te vinden. Daar is een Dorps-

vereniging ook voor. Het bestuur heeft 

dit voorstel besproken en was van plan 

op korte termijn zo'n avond te orga-

niseren. Echter na uitvoerig overleg met 

de betrokken instanties blijkt dat er op 

dit moment nog niet voldoende concrete 

informatie voorhanden is om een der-

gelijke avond zinvol te laten zijn.  

U kunt er van op aan dat het bestuur de 

ontwikkelingen rond het Kerkebosje 

nauwlettend volgt. 

Zodra dit opportuun is houden wij een 

informatiebijeenkomst waarbij alle be-

woners van ons dorp en de betrokken 

instanties worden uitgenodigd.  

Mocht u nu al willen reageren op de 

plannen rond het Kerkebosje dan kunt u 

uw reactie (graag met naam en adres) 

naar onze website sturen: 

marianvankraaij@yahoo.com 

Het motto ”Alle begin is moeilijk”, geldt 

ook voor ons. Temeer daar we 

nauwelijks weten waar we aan begonnen 

zijn. Wij blijven enthousiast door de 

onverwacht grote opkomst op 11 maart 

op onze oprichtingsbijeenkomst, de 

actieve ledenvergadering op 11 april, 

het feit dat mensen ons voor allerlei 

zaken weten te vinden en vooral door 

het grote aantal bewoners dat zich al als 

lid heeft gemeld. 

Tineke van der Brug, Voorzitter  

Van de Voorzitter; vervolg van blz. 2 

In de Oorschelp van mei j.l. 

hebben we de winnaars van 

de prijsvraag "flessenpost" 

bekend gemaakt. 

Er waren 2 winnaars: Yus 

Broersma uit de Lucaslaan 

en Anne Cutier van de 

Sophiaweg. 

Yus heeft haar prijs, een 

appeltaart, in ontvangst 

genomen (zie foto). 

De andere winnares, Anne 

Cutier, heeft haar prijs nog 

tegoed, want ze is momen-

teel op reis. Bij thuiskomst 

wacht haar de appeltaart. 

Ook de prijs van Marianne 

Smit uit de Andreaslaan 

moet nog overhandigd 

worden. Het is nog niet 

gelukt contact met haar te 

hebben. 

De glazenset ligt te 

wachten. 

Marleen Moggré 

Winnaars 



Aan het eerste officiële overleg op 11 

juni j.l. tussen de dorpsvereniging en 

de gemeente Groesbeek namen na-

mens de dorpsvereniging Tineke van 

der Brug, Eva Spanhoff en onderge-

tekende deel en namens de gemeente 

de heren Bögels en Spaan. Er waren 

vele gesprekspunten, deels ingebracht 

door de dorpsvereniging, deels door de 

gemeente: 

• We kregen te horen dat de gemeente 

Groesbeek geen wijkwerkers kent. Wel 

zijn er netwerkagenten en is er een 

jongerenwerker waarop een ieder een 

beroep kan doen. 

• De dorpsvereniging wil haar nieuwe 

bewoners graag welkom heten. 

Navraag bij de gemeente Burgerzaken 

levert op dat deze adressen niet via de 

gemeente beschikbaar kunnen komen 

i.v.m. de wet bescherming 

persoonsgegevens.  

• De gemeente zegt  toe om op de 

eerstkomende ledenvergadering 

algemene informatie te verstrekken 

over de WOZ (Waarde Onroerende 

Zaken). 

• De gemeente heeft een tijdelijke 

adviesraad WMO (Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning) 

geïnstalleerd. Voor deze adviesraad 

heeft zich een inwoner van de HLS 

aangemeld. Pim Spaan zegt toe om in 

de Oorschelp, als dorpswethouder, een 

column te starten over de WMO in de 

praktijk.  

• De gemeente is bezig subsidies te 

verwerven voor de rijksmonumenten.  

• M.b.t. tot het  Kerkebosje kon worden 

opgemerkt dat dit in het 

bestemmingsplan staat aangegeven als 

te bebouwen. Provincie geeft echter 

géén medewerking vanwege 

ecologische hoofdstructuur. Het 

maïsveld mag bebouwd worden maar 

daar zijn geen plannen van bekend 

volgens de wethouder. 

• De gemeente beraadt zich momenteel 

op de accommodaties van 't Zaaltje en 

't Bosduiveltje. De Gemeente wil  graag 

advies van de Dorpsvereniging. De 

Dorpsverenging zal hierover nog een 

brief ontvangen. 

• Het speeltuintje in de kern voldoet niet 

meer. Het bevat slechts toestellen voor 

kinderen tot 3 jaar. Vervuiling van glas 

uit nabijgelegen glasbak is een doorn in 

het oog voor veel dorpsbewoners. De 

wethouder vertelt dat een werkgroep 

binnen de gemeente bezig is met de 

inventarisatie van alle speeltuintjes. Hij 

nodigt bewoners uit mee te denken 

over wat men wil, inrichting, beheer ed. 

• Het Project Actieve Leefstijl is goed 

bevallen; Jammer dat accommodatie 't 

Zaaltje onvoldoende is. De wethouder 

wijst daarom nogmaals naar het eerder 

gestelde. 

• Er is geen structureel overleg met 

gemeente Nijmegen.De gemeente is 

afhankelijk van wat inwoners 

aanreiken. Problematiek sportvelden 

Nijmeegsebaan kan door de dorpsraad 

als een te bespreken kwestie worden 

aangereikt. Zo ook geluidsoverlast en 

veiligheid sportvelden Nijmeegsebaan 

alsmede bouwplannen GGZ, 

Mariënbosch en Nebo. Plannen GGZ 

veranderen overigens de bestaande 

zichtlijnen nauwelijks. In Nebo en 

Marienbosch zullen appartementen 

komen. 

• Om op de hoogte te blijven van de 

ontwikkelingen in de gemeente zal ook 

aan de Dorpsraad een abonnement 

worden toegekend op de raadstukken, 

indien mogelijk per e-mail. 

Alle aanwezigen hadden het overleg als 

prettig en constructief ervaren. De rol 

van de Dorpsvereniging kwam goed tot 

zijn recht. De dorpsvereniging werd in 

de gelegenheid gesteld om de gemeen-

te op de hoogte brengen van zaken die 

in het dorp spelen en vragen te stellen. 

De gemeente op haar beurt informeer-

de de dorpsvereniging over ontwikke-

lingen binnen de gemeente die voor het 

dorp en de dorpsbewoners belangrijk 

(kunnen) zijn. Ook vroeg de gemeente 

de dorpsvereniging om in de aanloop 

van besluitvorming van enkele kwesties 

advies uit te brengen.  

We kijken uit naar onze volgende 

ontmoeting en de columns van Pim 

Spaan. 

Els de Witte  
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Welkom in een 

actieve Heilig 

Landstichting 
Een van de vele goede sug-

gesties die we kregen voor 

de activiteiten van de 

Dorpsvereniging was het 

daadwerkelijk kennismaken 

met nieuwe bewoners in 

het dorp. 

De afgelopen weken hebben 

enkele bestuursleden zich 

beraden in welke vorm we 

dit initiatief zouden gieten 

en zij kwamen met het idee 

om zo´n kennismaking niet 

te beperken tot de Dorps-

vereniging alleen, maar dit 

te verbreden naar alle 

maatschappelijke 

organisaties. Hierbij wordt 

gedacht aan een kort be-

zoek waarbij een totaal 

informatiepakket wordt 

overhandigd, dat bestaat 

uit folders van alle orga-

nisaties, die actief zijn in 

ons dorp. Het geheel ver-

pakt in een wel zeer bege-

renswaardige Heilig Land-

stichtingtas. Alle bekende 

organisaties zijn aange-

schreven om hun informa-

tiemateriaal in een oplage 

van 150 stuks toe te sturen 

aan de Dorpsvereniging. 

Organisaties, die nog niet 

benaderd zijn, maar wel 

willen deelnemen, kunnen 

contact met mij opnemen. 

Dat´begerenswaardige´ 

bracht ons op het idee, dat 

veel andere bewoners ge-

ïnteresseerd zouden kunnen 

zijn in meer informatie over 

het maatschappelijk aanbod 

van ons dorp. Vandaar dat 

het idee bestaat om aan 

alle leden van de Dorps-

vereniging een informatie-

tas te geven. 

Hans Cramer.  

Overleg gemeente Groesbeek en Dorpsvereniging 

NIEUWS VAN DE DORPSVERENIGING  
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Naar aanleiding van vragen van bewo-

ners wil het bestuur van de dorpsvere-

niging komen tot een gedragen voorstel 

voor een kwalitatieve verbetering van 

het gebied speeltuintje, oranjeveldje en 

nabij omgeving. Het speeltuintje en 

oranjeveldje moeten jong en oud uitno-

digen tot ‘speels’ vermaak en het ont-

moeten van elkaar. Ook een aantal ver-

beteringen wat betreft verlichting en 

gladheidbestrijding in dit gebied worden 

meegenomen om de woonbeleving te 

verbeteren. 

Om dit tot uitvoer te brengen heeft het 

bestuur een werkgroep opgericht. 

Wij als werkgroep* willen op verzoek 

van het bestuur hier verder vorm aan 

geven en hebben een aantal uitgangs-

punten geformuleerd 

• het speeltuintje wordt aantrekkelijk 

voor zowel jonge als oudere kinderen, 

tot ongeveer 12 jaar; 

• het speeltuintje past qua materiaal 

keuze in de natuurlijke omgeving; 

• er zijn geen speeltoestellen of 

voorzieningen die door het gebruik 

extra geluid produceren; 

• er zijn voldoende voorzieningen om te 

zitten en afval kwijt te kunnen; 

• balspellen kunnen op een veilige 

manier worden uitgevoerd op het 

oranje veldje en er zijn voorzieningen 

die daartoe uitnodigen; 

• er zijn ook voorzieningen voor ouderen 

of ouders; 

• glasbak en kleding container worden 

veilig en qua straat beeld geïntegreerd 

in het gebied (mogelijkheden voor 

verplaatsing kunnen worden 

onderzocht; 

• de inrichting nodigt niet uit ‘hangen’ 

van jongeren; 

• er is een veilige oversteek voorziening 

van speeltuintje naar oranjeveldje 

(bijvoorbeeld zebrapad, kleine 

verplaatsing van containers is dan 

wenselijk); 

• het verbindingspaadje vanuit de 

Lucaslaan en achterom van de 

seniorenwoningen worden verlicht; 

• gladheidbestrijding en het plaatsen van 

strooibakken is van belang in overleg 

met aanwonenden; 

In overleg met de gemeente willen we 

verder nagaan wat de mogelijkheden 

zijn om ideeën uit te voeren en wat 

daar verder voor nodig is. Voor ons is 

het belangrijk om uw ideeën als bewo-

ners van de Heilig Landstichting te ver-

nemen. Wij willen graag van de kin-

deren vernemen hoe zij het speeltuintje 

en het oranje veldje ingericht zien. 

Welke speeltoestellen vinden zij leuk? 

Wat willen ze op het oranje veldje kun-

nen doen?. Echter als ouders en oude-

ren bent u daar natuurlijk ook, dus ook 

uw ideeën en opmerkingen zijn van 

harte welkom. 

U kunt uw ideeën en opmerkingen door 

geven aan Carlo Buise, graag voor me-

dio september. Dat kan door te bellen, 

mailen of doordat de kinderen een te-

kening of foto van een speeltoestel of 

speeltuin opsturen. U kunt natuurlijk 

als u een van ons tegenkomt en her-

kent aanspreken over dit onderwerp. 

Een uitbreiding van de werkgroep is 

ook zeer welkom. 

We zien uw reacties graag tegemoet. 

In de ledenvergadering van de dorps-

vereniging medio oktober willen we een 

korte uiteenzetting geven van de 

ideeën die er op dat moment zijn. 

Hartelijk groet, De werkgroep 

*Deelnemers: 

Eugenie Balet, Simonlaan 15, 3230932 

Ada Weening, Mozes en Aronlaan 12, 

3605296, aweening@chello.nl 

Pierre Panken, Profetenlaan 23, 

3888252, ppanken@tiscali.nl 

Carlo Buise, Lucaslaan 24, 7851178, 

C.Buise@tisicali.nl 
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Laatste kans om 

Klooster en Pen-

sionaat Marien-

bosch te bezich-

tigen. 

Zaterdagmiddag 6 

oktober zal de Heem-

kundewerkgroep Heilig 

Landstichting een Herfst-

bijeenkomst organiseren 

waarbij alle bewoners 

van Heilig Landstichting 

en Groenewoud van 

harte welkom zijn. 

Voor de laatste keer is 

het mogelijk het voor-

malige Klooster en Pen-

sionaat Mariënbosch te 

bezichtigen. 

Het bezoek wordt geleid 

door  Frans Geertsen. 

De projectontwikkelaar 

hoopt begin 2008  met 

de aanpassing van het 

gebouw te kunnen  be-

ginnen. 

De rondleiding begint om 

15.00 uur precies. 

Hieraan kunnen niet 

meer dan 30 personen 

deelnemen. Opgeven 

voor deze activiteit is 

noodzakelijk en dient te 

gebeuren vóór  2 okto-

ber bij Frans Geertsen 

via zijn e-mail adres, 

fransgeertsen@planet.nl, 

of via zijn telefoon-

nummer, 024-3234230. 

Heemkundewerkgroep 

Werkgroep Speeltuin en omgeving 
- wat willen de kinderen, ouders en ouderen????????? - 



Na vele jaren bestuurslid 

van de Zonnebloem in de 

Gemeente Groesbeek te 

zijn geweest en daarin de 

Heilig Landstichting verte

-genwoordigd te hebben, 

wil ik per 1 januari 2008 daarmee 

stoppen. Heel graag zou ik een 

vervanger willen voorstellen aan 

het bestuur. Het is mooi werk en 

reuze belangrijk, dat 

onze zieken de Zonne-

bloemaandacht blijven 

krijgen. 

Wanneer u hierin geïn-

teresseerd bent, neemt u 

dan contact met mij op. 

Marja van Rossum, Andreaslaan 6, 

tel. 3220931. 

Vanaf september gaan we 

weer aan de slag om de 

komst van Sinterklaas en 

zijn zwarte pieten in ons 

dorp voor te bereiden! Het 

wordt vast weer een bij-

zondere middag, ergens in 

november. Tegen die tijd 

stuurt Sinterklaas alle 

kinderen uit Heilig Land-

stichting een persoonlijke 

uitnodiging.  

Verder buigt het Oranje-

Comité zich de komende 

tijd over de invulling van 

het vijftigjarige jubileum in 

2008. We houden u op de 

hoogte! 

GEZOCHT: nieuwe 

bestuursleden (m) voor 

het Oranje-Comité! 

Het Oranje-Comité kan nog 

enkele bestuursleden 

gebruiken. Onze enthou-

siaste club van negen man-

nen en vrouwen moet he-

laas van twee leden defini-

tief afscheid nemen in ver-

band met verhuizing en 

studie. Om de samenstel-

ling naar geslacht enigszins 

in evenwicht te houden, 

zoeken wij naar mannelijke 

bestuursleden.  

De voorbereiding van het 

Koninginne- en Sinter-

klaasfeest kost gemiddeld 9 

tot 12 avonden per jaar - 

naast de aanwezigheid bij 

de festiviteiten zelf (crea-

tieve invulling, onderhoud 

en aanvullen attributen, 

sponsoring, collectes, pub-

liciteit, enzovoort). 

Geïnteresseerden kunnen 

bellen of mailen met ons 

secretariaat:  

p/a Wieke Coenen-Sinia, 

tel. 322 18 76, 

e-mail: 

w.sinia@wxs.nl 

Er staan voor de komende maanden 

weer verschillende activiteiten op het 

programma. 

• De jaarlijkse lotenverkoop is dit jaar 

gepland van 25 augustus – 22 

september. U kunt onze lotenverkopers 

dan weer aan de deur verwachten. Wij 

hopen, dat u bereid bent om 

Zonnebloemloten te kopen, die € 2,- 

per lot kosten. Van ieder verkocht lot 

ontvangen wij  80 eurocent, waarmee 

wij  leuke activiteiten voor onze 

zonnebloemgasten kunnen organiseren. 

• Op 8 september viert de Zonnebloem 

Groesbeek Nationale Ziekendag in de 

Mallemolen te Groesbeek en hiervoor 

wordt u van harte uitgenodigd. Om 

15.00 uur is er ontvangst met koffie/

thee en iets lekkers. Om 15.30 uur 

aanvang van enkele korte 

toneelstukken, die qua inhoud zeer 

herkenbaar en hilarisch zijn. Tijdens 

een korte pauze wordt u voorzien van 

een drankje en een hapje. 

• Om 17.30 uur bieden wij u een 

broodmaaltijd aan en daarna 

vertrekken we naar de Cosmos en 

Damianuskerk, waar we samen de H. 

Mis bijwonen. 

• U kunt zich hiervoor opgeven bij Marja 

van Rossum tot uiterlijk 29 augustus. 

Tel. 3220931. 

• Op 1 november is een MADD (make a 

difference day). Dit is een dag die in 

het teken staat van het 

vrijwilligerswerk. Zonnebloemgasten, 

die nooit eens uit eten gaan, kunnen 

dan in verschillende restaurants in 

Groesbeek, Berg en Dal en Heilig 

Landstichting tegen een kleine prijs 

gaan eten en de maaltijd zal mede 

geserveerd worden door een bekende 

Groesbekenaar!  

Let u a.u.b. voor al deze activiteiten 

op de vermelding in het Groesbeeks 

Weekblad. 

Marja van Rossum 

Het zomerfeest van de H. Boontjes 

is verplaatst van 1 naar 8 

september.  

Nadere informatie volgt via de 

website van de dorpsvereniging. 

Wendela Woddema  

Heilige Boontjes 

De Zonnebloem Groesbeek 
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Beste buren! 

Wat een kans biedt ons de Oorschelp! 

Voortaan kunnen wij u heel geregeld even 

op de hoogte stellen van de ontwikke-

lingen in Museumpark Orientalis. 

Waarom? Omdat we buren zijn! En in zo’n 

geval rinkelt ogenblikkelijk het vertrouw-

de gezegde ‘Een goede buur is beter dan 

een verre vriend’. Dát is een mooi 

streven, goede buren zijn en blijven. 

1. Uniek subsidie 

Orientalis was afgelopen week opnieuw 

volop in het landelijke nieuws. Het park 

maakte bekend dat de steun voor het 

museumbeleid, gericht op educatie over 

dat wat jodendom, christendom en islam 

bindt en dat is gericht op dialoog, voor-

lichting en debat, breed is. Naast over-

heden, fondsen en confessioneel gebon-

den stichtingen zoals Skan en Levi Las-

sen, wordt het financieel óók gedragen 

vanuit de moslimhoek. Mevrouw Khadija 

Al-Lawati, ambassadeur van het Sultanaat 

van Oman in Nederland en tevens Decaan 

van het Corps Diplomatique in Den Haag, 

heeft bekend gemaakt dat haar regering 

met een subsidie van € 500.000,- de her-

inrichting ondersteunt van Museumpark 

Orientalis. 

Oman zet zich actief in voor de intercul-

turele dialoog en educatie. Met dit doel 

financiert het Sultanaat een bijzondere 

leerstoel aan de Rijksuniversiteit Leiden 

(Sultan van Omanleerstoel voor de be-

studering van de Islam in de hedendaagse 

Westerse wereld). Voorts financiert het 

land een leerstoel aan de Roosevelt Aca-

demy Middelburg, gericht op water-

management. Vergeljikbare leerstoelen 

financiert Oman aan de universiteiten van 

Harvard, Cambridge, Melbourne en 

Georgetown.  

Mede dankzij dit subsidie kan Museum-

park Orientalis gaan bouwen aan het Huis 

van de Koran, het Huis van Mohammed 

en de museummoskee. Dit project maakt 

deel uit van de ingrijpende herinrichting 

die het museum momenteel realiseert en 

die in 2011 moet zijn voltooid. In het 

kader van deze herinrichting werkt 

Orientalis aan de bouw van het Huis van 

Jezus, het Bijbelhuis, het Huis van Mozes, 

het Tenachhuis, het Jeruzalemhuis, een 

Ruzie- en Vredespaleis, het Huis van de 

Ontmoetingen en aan de Spiritual Garden. 

Cohesie en vertrouwen versus haat 

en achterdocht 

De officiële overhandiging van het sub-

sidie zal plaatsvinden in januari 2008. 

Museum en ambassadeur hebben echter 

in gezamenlijk overleg besloten het 

nieuws van de bijzondere samenwerking 

nu al bekend te maken. De betrokkenen 

willen met dit initiatief laten zien dat er in 

Nederland volop kansen en initiatieven 

zijn op het terrein van interculturele sa-

menwerking, gericht op een samenleving 

waarin cohesie en vertrouwen sterker zijn 

dan wantrouwen en soms zelfs haat. De 

centrale plaats die het museum bij dit 

proces inneemt, is niet alleen uniek voor 

ons land maar ook in Europa. 

2. SILENTIUM! 

Schrok Orientalis u tijdens het Lente-

festival in mei op met opzwepende 

klanken van hippe bands, komende 

maanden bieden we ter compensatie een 

manifestatie die is gewijd aan de stilte: 

SILENTIUM. Met SILENTIUM toont 

Orientalis de ‘schoonheid’ van de stilte. 

Uitgangspunt vormt de fotografie van 

Annie van Gemert. Stilte, concentratie, 

meditatie, afzondering, inkeer, ascese: 

een thema dat in alle grote culturen van 

de wereld een fundamentele rol speelt. 

Natuurlijk in het christendom, substan-

tieel ook in het Boeddhisme en ook in de 

wereld van de islam. In stilte zijn de grote 

tradities onlosmakelijk met elkaar ver-

bonden. 

In een flankerend, intercultureel program-

ma biedt Museumpark Orientalis bijzon-

dere ervaringen, waarin aspecten van de 

stilte en het spiritueel-ascetische leven in 

de verschillende culturen en religies aan 

bod komen. U kunt meedoen aan medi-

taties, workshop fotografie, lezingen, acti-

viteiten en ontmoetingen. Maar let op: 

ook aardsere aspecten verbonden met het 

kloosterleven hebben daarin een plaats.  

Op 27 september aanstaande zal bisschop 

Tiny Muskens, die volgend jaar de stilte 

zal opzoeken in de Benedictijnerabdij van 

Teteringen, SILENTIUM openen, in aan-

wezigheid van de kunstenaar Annie van 

Gemert.  

SILENTIUM is voor publiek toegankeljjk 

vanaf 28 september tot aan 30 maart 

2008. 

Met vriendelijke groet namens 

Museumpark Orientalis 

Georgy Schardijn, hoofd Communicatie  

De Vrienden van 

Museumpark Orientalis 

Op zondag 7 oktober om  

14.00 uur  heeft de verenig-

ing "Vrienden van het 

museumpark Orientalis" een 

fietstocht georganiseerd langs 

drie godshuizen, een Rooms 

katholieke kerk, een Moskee 

en een Synagoge. "Reiniging" 

is daarbij als centraal thema 

gekozen. Op elke plek zullen 

daarbij overeenkomsten en 

verschillen aan de orde 

komen. 

We verzamelen op het 

kerkplein van de Cenakelkerk. 

Als afsluiting kunnen we een 

drankje nemen in "De Waag". 

Er zullen verder geen kosten 

verbonden zijn aan deze 

middag. 

Als u mee wilt fietsen, kunt u 

zich opgeven  bij Francis 

Dekkers ( tel 323 13 08, 

e-mail penfdekkers@cs.com) 

of Ria Timmerman ( tel. 360 

39 98, e-mail 

jan.timmerman@hetnet.nl) 

 

Geloven in Rome. 

Na de succesvolle thema-

tische reis naar Berlijn orga-

niseren zij van 10 tot 14 

november een vliegreis van 

enkele dagen naar Rome.  

De directeur, P.M.Gijsbers zal 

deze inhoudelijk begeleiden 

en ook hier zullen de gekozen 

thema's  verband houden met 

Christendom, Jodendom en 

Islam. Een heel bijzondere 

reis met verrassende ontmoe-

tingen, dus ook interessant 

voor degenen, die Rome al 

hebben gezien. 

Als u nadere informatie wil 

kunt u deze eveneens bij 

bovengenoemde personen 

krijgen.Francis dekkers: 

Vrienden van het museum  
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Het sportstimuleringsproject “Actieve 

Leefstijl” loopt dit jaar als een rode 

draad door de Gemeente Groesbeek. 

Inwoners van 55 jaar en ouder krijgen 

de mogelijkheden aangeboden om aan 

bewegingsactiviteiten en voorlichting 

mee te doen: dé mogelijkheid om een 

positieve, sportieve eigen bijdrage aan 

de conditie te leveren om zo de ge-

zondheid en kwaliteit van leven te 

verhogen. En het is nog gezellig ook! 

Het project bestaat uit voorlichting, een 

gezondheidstest en een introductie- 

sportprogramma van 10 weken. 

Afgelopen voorjaar hebben alle 

inwoners van de Heilig Landstichting 

hier een uitnodiging voor gekregen. 

Er wordt gewerkt in drie bouwlagen: 

• de onderbouw, voor de nog jonge spor-

tieve 55-plusser die nog een sprintje 

kan trekken en nog kan springen; 

• de middenbouw, voor inwoners die het 

iets rustiger aan willen doen, maar nog 

wel op de grond kunnen liggen; 

• de bovenbouw, voor inwoners die 

regelmatig een stoel nodig hebben om 

de oefeningen uit te kunnen voeren. 

In alle drie de bouwlagen bestaat het 

introductieprogramma uit beweging/

sport én voorlichting over gezond-

heidsthema’s, van voeding tot 

valpreventie.  

Voor de bovenbouw is het introductie-

programma in de Heilig Landstichting 

afgelopen en 

kunnen deel-

nemers zich 

inschrijven voor 

een vervolg bij 

een van de 

bestaande activiteiten. 

De onder- en middenbouw zijn 

halverwege en maken dit najaar de 

lessen af. 

Al deze sporters krijgen binnenkort 

persoonlijk een mededeling over de 

(vervolg) mogelijkheden.  

Inwoners die de eerste ronde gemist 

hebben maar zich alsnog willen 

opgeven voor de introductie krijgen een 

nieuwe kans en mogen meedoen in het 

project Berg en Dal! De voorlichting 

over dit project is: donderdag 20 

september om 11.00 uur en/of om 

19.00 uur in sporthal Kerstendal, Berg 

en Dal. Na de voorlichting is er de 

mogelijkheid om u op te geven voor de 

sporttest en/of introductiesportlessen.  

Wilt u informatie of heeft u vragen, 

neem dan contact op met de 

sportconsulent Marian Schijf. 

marian@inbewegingsport.nl of bel nr. 

06 13260571 

Met vriendelijke groet, 

Marian Schijf 

Namens de werkgroep 

“Actieve Leefstijl”  

Nordic Walking is de snelst groeiende sport 

voor jong en oud in Nederland. Van oor-

sprong komt deze sport uit Finland waar 

het de zomertraining van het langlaufen is. 

Het lopen met poles (stokken) geeft steun, 

u loopt rechter-op, 20 % sneller en geeft 

ontlasting op heup, knie en enkelgewricht. 

Ook lopers met rug en nekklachten voelen 

verbetering en versteviging. Door het 

gebruik van de poles gebruik je 95 % van 

de spieren. Dit maakt deze sport een totale 

sport. Maar Nordic Walking kent een 

techniek die je niet zomaar leert. Dit 

ervaar je in een kennismakingsles die 

gegeven wordt door een INWA opgeleide 

Nordic Walking instructeur.  

Zaterdag 1 september om 9.00 en om 

11.00 uur is de eerste mogelijkheid.De 

start is op het parkeerterrein van 

restaurant de Wolfsberg in Groesbeek. 

Kosten € 10,00 per persoon incl. materiaal. 

Na de kennismakingsles kun je je opgeven 

voor de techniek-training van 6 lessen.  

Opgeven: bel Marian Schijf 06-13 26 05 71 

of stuur een mailtje naar: 

marian@inbewegingsport.nl 

Andere mogelijkheden tot lessen; kijk op 

www.snwn.nl. Heeft u grotere beper-

kingen, dan kan nordic walking ook 

individueel, op therapeutische basis bij 

Paul van Kempen (fysiotherapeut), 

telefoon: 024.355 33 16 of e-mail: 

p.kempen7@chello.nl. 

Straatborrel Sophiaweg 

02-02-02, de dag van HET 

HUWELIJK, was voor Nederland 

een bijzondere dag. Joost en 

Maria Meuwese vonden het een 

goed moment om elkaar in de 

straat wat beter te leren door 

een feestelijke straatborrel te 

geven. Sindsdien houden we 

ieder jaar om de beurt een 

borrel op 03-03-03 etc bij 

iemand thuis. Ook dit jaar weer 

op 07-07-07. Het is altijd 

genoegelijk, je praat even bij 

en tja, wat is het resul-taat? 

De anonimiteit is weg, je weet 

wie waar woont, je hebt 

elkaars huis eens van binnen 

gezien, je kent elkaars 

gezichten, groet elkaar met 

voornamen en maakt eerder 

een praatje. Je voelt je meer 

thuis in je eigen straat en dat 

is al heel wat! 

Tineke van der Brug  

Supergezellig buurtfeest 

Nijmeegsebaan 

Zaterdag 18 augustus was het 

weer zover. Het jaarlijkse 

buurtfeest van de bewoners 

van de Nijmeegsebaan (tot 

restaurant De Rozenhof) en 

een gedeelte van de Jericho-

laan. Door omstandigheden 

werd het feest bij één van de 

organisatoren thuis op de 

Nijmeegsebaan 76 gehouden 

en niet op de gebruikelijke 

locatie, het grasveldje op de 

parkeerplaats van Orientalis. 

Maar het was niet minder 

gezellig! Niet in de laatste 

plaats omdat er zoveel buren - 

jong en oud - waren, maar ook 

door het overheerlijke Griekse 

eten. De quiz “ken uw buurt”, 

waarbij je aan de hand van 

foto’s moest raden waar deze 

waren genomen, droeg even-

eens bij aan het groepsproces, 

de sfeer en de hilariteit. Toen 

de avond vorderde gingen de 

voetjes zelfs van de vloer. 

Kortom, het was weer een heel 

geslaagd buurtfeest! Een leuke 

gelegenheid om elkaar weer 

eens te spreken, beter te leren 

kennen en nieuwe buren te 

ontmoeten. Met heel veel dank 

aan de organisatoren voor al 

het werk en de gastvrijheid! 

Marga Bolzoni  
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Unicef Nijmegen zoekt enkele 

vrijwilligers als verkoopbe-

geleider, die gedurende de 

najaarsverkoop de eveneens 

vrijwillige verkoopmedewerk

(st)ers van de wisselende 

verkoop-stand terzijde staan. 

Na een introductie zorgt een 

verkoop-begeleider zelfstandig 

voor het bestellen, ontvangen, 

uitprijzen en de presentatie 

van de artikelen in de stand. 

Hij/zij regelt de geldafdrachten, 

zorgt voor wisselgeld en is 

belast met bijbestellingen en 

retourzendingen. Hij/zij is 

vraagbaak en inspirerende 

praatpaal voor de 

verkoopmedewerkers.  

Behalve aan verkoopbege-

leiders heeft Unicef Nijmegen 

behoefte aan eeninroosteraar , 

die graag op papier schuift met 

mensen, tijden en plaatsen, om 

van ongeveer half september 

tot half oktober indelingen te 

maken voor de bezetting van 

de verschillende verkoop-

plaatsen. 

En tenslotte heeft Unicef 

Nijmegen nodig een duvels-

toejager, uitgerust met gouden 

handjes, om in november/

december enkele malen de 

uitneembare verkoopstand op 

te bouwen, af te breken en te 

vervoeren. Hij/zij dient te 

beschikken over een auto. 

Voor alle functies geldt: 

gemaakte onkosten worden 

vergoed. 

Iets voor U of wilt u meer 

weten over de genoemde 

functies neem dan contact op 

met: 

Ans Snellink-van Baarle,  

secretaris van Unicef Nijmegen 

e.o., tel 024-344 10 81, 

a.n.snellink@kpnplanet.nl , 

Brigitte de Haan-den Otter, 

coördinator speciale verkopen, 

024-3237219, 

bdehaandenotter@hetnet.nl. 

Ook kunt u zich opgeven bij 

Geertje Bouwer 024-3227281, 

k.bouwer7@upcmail.nl of Els 

de Witte 024-3241841, 

elsdewittevanderschoot@planet

.nl 

Kinderen eerst 

Unicef, met haar werk voor 

kinderen in ontwikkelingslanden, 

kennen we natuurlijk allemaal. 

Unicef helpt regeringen de levens-

omstandigheden van kinderen 

blijvend te verbeteren. In nauw 

overleg worden er programma’s 

opgezet waarbij de belangrijkste 

terreinen zijn: veilig drinkwater, 

basisonderwijs, gezonde voeding, 

gezondheidszorg, hulp voor 

kinderen die speciale zorg en/of 

bescherming nodig hebben, kinder-

rechten. Op www.Unicef.nl. is 

uitvoerige informatie beschikbaar. 

Televisiespotjes laten de ambas-

sadeurs voor Unicef, Paul van Vliet, 

Monique van de Ven en Trijntje 

Oosterhuis, zien tijdens bezoeken 

aan de diverse projecten. Daarmee 

wordt de aandacht gevestigd op het 

werk van Unicef en de problemen 

die daarmee gepaard gaan.  Ook 

wordt daarmee meer zichtbaar de 

wijze waarop het geld besteed 

wordt. 

Om de doelstellingen te kunnen 

verwezenlijken is veel geld nodig.  

Men kan Unicef steunen door 

schenkingen en door donateur of lid 

te worden van Unicef. Daarnaast 

worden tal van sponsoractiviteiten 

georganiseerd, zoals de Unicef loop 

voor schoolkinderen. Tenslotte is er 

de verkoop van artikelen, waarvan 

de Kerst- en Nieuwjaarskaarten het 

allerbekendst zijn. 

Geertje Bouwer is verkoop-

punthouder op haar thuisadres: 

Andreaslaan 8; één van de tien in 

regio Nijmegen en Omgeving. De 

taken van een verkooppunthouder 

zijn het verspreiden van brochures 

(onder meer in het Bosduiveltje en 

de Bibliotheek) en het organiseren 

van de voor- en najaarsverkoop. De 

najaarsverkoop (waaronder de 

Kerst- en Nieuwjaarskaarten) start 

in oktober. Na een telefoontje bent 

u altijd welkom bij haar 

(tel.3227281).  

In december zijn er dan, naast de 

regioverkooppunten ook 

verkooppunten afwisselend in het 

Sint Radboudziekenhuis, bij A.H. op 

de Jacobslaan, de bibliotheek 

Mariënburg en bij V&D. 

Tijdens ons gesprek vertelt 

mevrouw Geertje Bouwer dat 

Unicef ook aangeeft waaraan deze 

kleine bijdragen besteed worden. 

Als voorbeeld noemt zij dat voor 

één setje kaarten van bijvoorbeeld 

Euro 11,50  vijftig kinderen veilig 
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Onze teckel Vicje is gisteren met ons 

nieuw buurmeisje gaan wan-delen. Zij 

is met haar ouders en broers tijdelijk 

naast ons komen wonen tot hun huis 

elders in ons dorp klaar is. Ze komen 

uit Rot-terdam en de overgang van stad 

naar dorp is erg groot. Morgen gaat ze 

naar haar nieuwe school in Nijmegen. 

Spannende tijden. 

Maar het krijgen van nieuwe buren is 

ook voor ons spannend. Onze echte 

buren zijn voor 1 jaar naar Sydney, 

Australië verhuisd voor hun werk. En 

het huis leeg laten staan is niet 

plezierig, voor hen niet, ook niet voor 

ons. En dan komt het grote afwachten, 

wie komen er in. En, hoe zijn ze als 

buren. Wat plezierig is dat wij sinds een 

paar jaar jaarlijks eind au-gustus een 

buurtfeest houden. En dat heeft onze 

betrokkenheid op elkaar sterk 

veranderd, verbeterd, vergroot. We 

voelen ons thuis in onze buurt, en onze 

buurt met ons. Dat is ook de houding 

die ik zie bij nieuwe buren.  Ze zijn 

welkom, ze horen erbij en kunnen bijna 

niet wachten tot volgende week ons 

buurtfeest weer gehouden wordt. Ze 

willen er graag bij zijn, omdat ze er ook 

graag bij willen horen. 

Waarom vertel ik dit nou? Is dat niet 

iets heel vanzelfsprekends? Doen we 

allemaal allang niet zo met de mensen 

in onze omgeving? Hoort dat nou bij de 

taak van de wethouder om daar mee 

bezig te zijn?  

Samen doen werkt! is het motto dat we 

hanteren bij de WMO (wet 

maatschappelijke ondersteuning). En 

dat motto is er niet zomaar gekomen. 

Als college vinden we het van het 

grootste belang dat men-sen 

verantwoordelijkheid hebben en nemen 

voor hun leefomgeving. En daar hoort 

de ontvangst van nieuwe buren ook bij. 

Zorg dat je elkaar kent, zodat je elkaar 

ook kunt aanspreken als zaken niet zo 

goed lopen. Samen oplossen levert 

betere resultaten. En ik weet ook wel, 

te harde muziek is vervelend, dat de 

buren in je tuin kunnen kijken wil je ook 

niet altijd, vuil achterlaten op straat is 

vies, spe-lende kinderen (en gelukkig 

zien we die steeds meer) voor je deur 

geeft ook wel eens lawaai. Praat er met 

elkaar over, en het woonplezier neemt 

toe. 

Zo, en nu ga ik zelf maar weer eens 

wandelen met onze hond, ze staat al 

klaar. En wil je me aanspreken, over 

wat ik hier geschreven heb, of wat je nu 

eindelijk eens kwijt wil, doe dat 

gewoon. Ik luister er graag naar en zal 

samen met je kijken wat ermee gedaan 

kan worden. Want: samen doen werkt. 

Pim Spaan, wethouder. 
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Verhuizen van een dorp met ruim 750 

inwoners naar een stad als Sydney met 

meer dan 4.500.000 inwoners is toch een 

aardige stap. Voor een jaar zijn we Aussies 

en kunnen we de beach en BBQ cultuur van 

Australië gaan meebeleven. Hoewel, beach-

cultuur….. Toen we aankwamen half juli, 

bleek het de koudste week sinds bijna 30 

jaar te zijn. Overdag was het buiten nog 

redelijk met een waterig zonnetje, maar ’s 

nachts daalde het kwik naar bijna het vries-

punt. Helaas hebben de meeste huizen in 

Sydney geen centrale verwarming wat be-

tekende dat het binnenshuis ongeveer 14 

graden was. De eerste dagen hebben we 

met dikke truien en dassen binnen gezeten 

met een aantal elektrische heaters en de 

haard aan. Gelukkig is het sinds augustus 

beter weer: voor Nederlandse begrippen 

heerlijk lenteweer. De bomen beginnen te 

bloesemen en allerlei planten staan in bloei. 

We verblijven nu voor 3 maanden in een 

huis in de wijk Newtown. Newtown ligt ten 

zuiden van het stadscentrum van Sydney. 

Wij wonen in een oud Victoriaans huis met 

smeedwerk, maar ook al met beginnende 

Jugendstil elementen. Achter is  het huis 

uitgebouwd, waardoor er een nieuwe keu-

ken en woonkamer zijn toegevoegd. De 

meeste huizen zijn hier 1 of 2 woonlagen, 

zijn relatief smal, maar hebben een lange 

achtertuin. Een huis van 5 meter breed en 

20 meter lang is geen uitzondering. 

Newtown zelf is een zeer gemêleerde wijk 

en wordt gedomineerd door King Street, 

een lange multiculturele winkelstraat met 

veel eettentjes (vooral Thai), hippe (twee-

dehands) kledingzaken en boekwinkeltjes 

en cafés. Aan de rand van Newtown ligt 

Sydney University, de oudste universiteit 

van Australië. Je ziet hier dan ook veel 

studenten en allerlei ‘alternatieve’ 

levensstijlen rondlopen. Na deze 3 maanden 

zullen we verhuizen naar een ander huis in 

de wijk Balmain: een gegoede wijk op een 

schiereiland (met prachtig uitzicht op de 

Sydney Harbour Bridge en de skyline van 

Sydney). Balmain is pas de laatste 30 jaar 

een keurige buurt. In de eerste helft van de 

vorige eeuw, was het een ruige arbeiders-

buurt en een geliefde woonplek van 

criminelen. Balmain heeft een dorpsachtige 

sfeer en een leuke winkelstraat met veel 

boetieks en antiekwinkeltjes en gezellige 

terrassen. 

Omdat we vanaf begin oktober in Balmain 

gaan wonen, zijn de kinderen alvast in die 

wijk naar school gegaan. Ze zitten nu op 

Balmain Public School en hebben een 

schooluniform. Goudgele polo’s en donker-

bruine broeken/ rokken of geruite over-

gooiers. De ouders hier zweren bij de 

schooluniformen: geen gedoe met kleding-

keuze ’s ochtends, iedereen is ‘gelijk’, het is 

veilig (want overal herkenbaar). De 

kinderen zelf vinden de school geweldig: 

naast de gebruikelijke lessen hebben ze ook 

allerlei andere activiteiten met speciale 

onderwijzers voor Art, Drama, Gym, muziek

- en debatinglessen en ze leren ook 

Italiaans. Op het schoolplein wordt druk 

gevoetbald en ze spelen een spelletje met 

tennisballetjes. Naast de school ligt een 

prachtig park, wat ook gebruikt wordt 

tijdens de pauze. De Engelse taal lijkt 

nauwelijks een probleem te zijn. Ze pikken 

heel snel allerlei woorden en uitdrukkingen 

op, ook woorden die mij on-bekend waren. 

Bijzonder was ook de sport-dag (Athletics 

Carnival). Alle schoolkinderen zijn 

ondergebracht in zogenaamde Houses. Er 

zijn 4 Houses met de kleuren rood, geel, 

groen en blauw met een eigen lied, yell etc. 

Onze kinderen zitten in het House of 

Kendall (kleur blauw) en wonnen met hun 

House de 1e prijs op de sportdag. 

De Aussies zelf zijn aardige mensen. Je 

wordt overal vriendelijk te woord gestaan, 

ze vragen al snel waar je vandaan komt. 

Veel mensen hebben zelf ouders afkomstig 

uit Europa of zijn als klein kind naar 

Australië gekomen. Allerlei zakelijke be-

slommeringen zijn zo geregeld; je krijgt 

meteen de juiste persoon aan het loket of 

aan de telefoon en als ze het niet weten, 

dan zorgen ze ervoor dat iemand anders je 

kan helpen. Dat is toch wel een bijzondere 

ervaring. 

Kortom, het lijkt wel te gaan bevallen hier 

in Sydney, ik hou jullie op de hoogte.  

Marian van Kraaij  

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, Australie. 

Ze schrijft het komend jaar voor de Oorschelp over haar verblijf aldaar. 



NAMEN EN ADRESSSEN 

• 25 augustus – 22 september 

Jaarlijkse lotenverkoop Zonnebloem  

• 1 september 9.00 en 11.00 uur 

 Kennismaken met Nordic Walking 

• 8 september 

Zomerfeest Heilige Boontjes 

• 8 september 

Zonnebloem Groesbeek Nationale Ziekendag in 

de Mallemolen 

• 20 september 11.00 en/of 19.00 uur 

Introductie “Actieve Leefstijl” in sporthal 

Kerstendal 

 

• 28 september — 30 maart 2008 

SILENTIUM, Museum-park Orientalis 

• 6 oktober 

Bezichtigen Marienbosch — Heem-

kundewerkgroep  

• 7 oktober om  14.00 uur 

Vereniging "Vrienden van het museumpark 

Orientalis" fietstocht  

• 17 oktober 20:00 uur 

Algemene Ledenvergadering  

• 1 november 

MADD (make a difference day) 

• 10 — 14 november 

Vliegreis "Vrienden van het museumpark 
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dorpsbewoners en de agenda.  
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