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H 
et Kerkebosje heeft ons dorp de 

afgelopen maanden aardig in de 

greep gehouden.  U heeft er veel 

over kunnen lezen in onder meer de 

Oorschelp, het Groesbeeks Weekblad, de 

Gelderlander, in de huis aan huis bezorgde 

flyers van de bewoners van de Cenakel-

weg en van de Profetenlaan, in het even-

eens huis aan huis bezorgde informatie-

pakket van de eerste Hulpstichting der 

Heilig Landstichting en op de websites van 

de Dorpsvereniging en de actiegroep ‘Redt 

het Kerkebos’. 

Omroep Gelderland heeft op 22 januari 

zowel op de radio als op de TV over het 

Kerkebosje bericht. 

Velen van u hebben de informatieavond 

van 30 januari j.l. bezocht die georgani-

seerd was door het bestuur van de Dorps-

vereniging. 

In het kort zetten wij de feiten rond het 

Kerkebosje voor u nog graag eens op een 

rij. 

- 1953 tot heden: Kerkebosje heeft 

bestemming voor bouw van sanatoria, 

rusthuizen, museale en andere non-

profit organisaties. 

- 1970: De bestemming van het stuk 

bos rond het schooltje wordt gewij-

zigd. Afgezien van het schoolgebouw 

mag hier verder niet gebouwd worden. 

- 2004: Aanwijzing Rijksmonument 

Heilig Landstichting. Kerkebosje is 

daar onderdeel van. 

- Medio 2006: Eerste Hulpstichting der 

Heilig Landstichting (EHS) presen-teert 

Masterplan over de ontwikke-lingen 

van het Rijksmonument aan de 

inwoners van Heilig Landstichting 

(HLS). Plannen rond het Kerkebosje 

komen zijdelings ter sprake. 

- Juni 2007: De gemeente laat de EHS 

weten dat zij voornemens is op 20 

december 2007 een voorbereidings-

besluit te nemen om het bestem-

mingsplan van het Kerkebosje te 

wijzigen. De gemeente volgt hiermee 

de provincie Gelderland, die het 

Kerkebosje tot groenzone heeft 

verklaard omdat het onderdeel uit-

maakt van de Ecologische Hoofd 

Structuur van de provincie. 

- EHS geeft Woonzorg Nederland op-

dracht een bouwplan te maken voor 

het Kerkebosje dat past binnen het 

nog vigerende bestemmingsplan. 

- 18 december 2007: De architect die 

Woonzorg heeft ingeschakeld presen-

teert zijn ontwerp aan de EHS en een 

delegatie van het bestuur van de 

Dorpsvereniging. 

- 19 december: EHS vraagt bij de ge-

meente 6 bouwvergunningen aan voor 

het Kerkebosje. 

- 20 december: Omdat de dorpsbe-

woners nog niet betrokken hadden 

kunnen worden bij de planvorming 

rond het Kerkebosje pleiten zowel het 

bestuur van de Dorpsvereniging als de 

EHS voor uitstel van het voorberei-

dingsbesluit. De gemeenteraad is niet 

overtuigd van de argumenten en 

neemt het voorbereidingsbesluit. Er 

kunnen geen andere plannen dan het 

nu ingediende worden ingediend en 

beoordeeld.  

- 21 januari: Bespreking van de 

bouwplannen bij de welstands-

commissie. 

- 29 januari: Actiegroep “Redt het 

Kerkebos” gaat officieel van start, 

lanceert een eigen website; er worden 

posters ter beschikking gesteld die op 

vele ramen in het dorp verschijnen. 

- 30 januari: Informatieavond voor alle 

inwoners van de HLS, 150 dorpsbe-

woners zijn aanwezig. Sprekers zijn 

mevrouw Tineke van der Brug 

(voorzitter Dorpsvereniging) en de 

heren Eickmans (EHS), Gijsbers 

(Museumpark Orientalis), Wilmink 

(Woonzorg Nederland), Otten 

(architect), Thijssen (wethouder 

ruimtelijke ordening en monumenten-

zorg Groesbeek). De gemeente 

Groesbeek heeft nog geen besluit 

genomen, het advies van de wel-

standscommissie is nog niet binnen. 

Wethouder Thijssen zegt toe de 

aanwonenden, het bestuur van de 

Dorpsvereniging en de directies van 

EHS en HLS terstond op de hoogte te 

brengen als een besluit genomen is. 

- 18 februari: 2de zitting welstands-

commissie over de ingediende bouw-

plannen. 

- Het gemeentebesluit wordt in de 

eerste helft van april verwacht. 

Bezwaren dienen binnen 6 weken na 

het genomen besluit te worden inge-

diend. De procedure is te lezen in het 

Groesbeeks Weekblad of op te vragen 

bij de gemeente. ● 

NIEUWS VAN DE DORPSVERENIGING  
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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 

COLOFON 

REDACTIE 

Van de Redactie 
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O 
ns dorp is een rustig dorp.  Je hebt 

wat contact met je buren, sommige 

straten hebben een jaarlijkse bij-

eenkomst. Als je er wandelt of fietst kom je 

nauwelijks iemand tegen.  Vergaderingen en 

evenementen worden matig bezocht.  Op 

het 10-jarig bestaan van de Heemkunde-

werkgroep (die o.a. het boek over ons dorp 

schreef) kwam één bewoner.  De jaarlijkse 

barbecues, waarvoor het Bosduiveltje altijd 

alle bewoners uitnodigde, zijn gestopt van-

wege gebrek aan belangstelling. 

Om wat meer leven en saamhorigheid in de 

brouwerij te krijgen begonnen we twee jaar 

geleden met het Platform een dorpsvere-

niging voor te bereiden.  De vorige lente 

werd die feestelijk opgericht.  En ziet: wat 

wij niet klaar kregen, is het Kerkebosje in 

een korte spanne tijds gelukt.  Het dorp leeft 

en bruist als nooit tevoren.  Brieven en mails 

vliegen over en weer, mensen die elkaar 

nauwelijks kenden zijn in gesprek, de 

website staat vol met meningen, we zijn op 

tv, de afgelopen tijd werd zelfs actie gevoerd 

en nu......een volle bak! 

Wij begrijpen dan ook heel goed dat u, als 

bewoners, de afgelopen maanden dacht: 

waar blijft dat bestuur van die dorpsvere-

niging, we horen of zien niets van hen in 

deze zaak die ons dorp zo ter harte gaat.  U 

heeft daar volkomen gelijk in. Ik zou dat als 

bewoner ook gedacht hebben.  Het bestuur 

heeft hard gewerkt maar u heeft daar niet 

veel van gemerkt. Dat had achteraf beter 

gekund, onze excuses. 

Ons uitgangspunt was en is:  

het bestuur is neutraal en neemt pas een 

standpunt in na overleg met haar leden. 

een dorpsvereniging heeft als doel: het 

behartigen van de belangen van alle 

bewoners van het dorp. 

Wie zijn die bewoners? Wat willen zij? 

Er is een groep bewoners die graag een 

voorziening wil voor de oude dag zodat zij 

hier kunnen blijven wonen. 

Er is een groep bewoners die de rust en het 

uitzicht rond hun huis willen behouden 

Er is een groep bewoners die zich stoort aan 

de huidige staat van het Kerkebosje 

Er is een groep bewoners die zich vanuit hun 

vak of overtuiging inzet voor behoud van 

natuur. 

En..... er is nog een bewoner.  Een bewoner 

waaraan wij onze naam en bekendheid te 

danken hebben.  De oudste van ons dorp die 

in 2011 haar 100e verjaardag hoopt te 

vieren: namelijk de Heilig Land Stichting.  

Vanaf de eerste publicatie in de media heeft 

deze Stichting openlijk gezegd dat zij 

bebouwing op haar eigendom broodnodig 

heeft.  Niet om 'geldelijk gewin' maar omdat 

dit geld cruciaal is voor het voortbestaan van 

gedenkpark en museum. 

En... er zijn de Gemeente Groesbeek en de 

Provincie Gelderland. 

Velerlei belangen staan op het spel.  Dat is 

goed. Dat houdt de geest scherp, verhoogt 

de creativiteit.  

Maar, hoewel we dat eerst vurig hoopten, 

zien we nu wel in dat al deze belangen on-

mogelijke op een lijn zijn te krijgen.  Wij 

zullen binnenkort een ledenvergadering 

houden om samen te overleggen.  Andere 

groepen zullen verder gaan op de manier die 

zij zelf kiezen. 

Maar..... nu dit slaperige dorpje, dat ik in het 

begin van mijn verhaal schetste, wakker is 

geworden en zo actiebereid blijkt te zijn, 

krijg ik een idee!  Waarom zouden wij niet in 

ons dorp een actie starten 'red de 

monumenten van de HLS'?  Een voorstel los 

van alle plannen rond het Kerkebosje.  Doel: 

hen helpen om geld te vinden zodat kerk, 

gedenkpark en museum hun honderdste 

verjaardag in en met ons dorp in alle 

herstelde glorie kunnen vieren. 

Als motto zou ik u willen meegeven: 

'Vertrouwen in en begrip voor elkaar is veel 

wezenlijker dan het altijd met elkaar eens 

zijn'. ● 

Inleiding door de voorzitter van de Dorpsvereniging op de 
informatieavond over het Kerkebosje. 

Tineke van der Brug 
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Het bestuur van de Dorpsvereniging nodigt al 

haar leden uit voor een algemene ledenver-

gadering op woensdag 26 maart a.s., om 20 

uur in het Zaaltje. 

Op de agenda staan de volgende 

onderwerpen: 

• Jaarverslag en jaarrekening 2007 

• Jaarplan en begroting 2008 

• Geschiedenis van het Kerkebosje door 

Frans Geertsen 

• Standpuntbepaling van de leden-

vergadering over de bij de gemeente 

ingediende bouwplannen van het 

Kerkebosje, zoals door de voorzitter van 

de Dorpsvereniging aangekondigd op de 

informatieavond van 30 januari jl. 

• Rondvraag 

Het bestuur hoopt dat vele leden aanwezig 

zullen zijn. Zij die nog geen lid zijn kunnen 

zich die avond als lid aanmelden bij de 

penningmeester. ● 

Algemene Ledenvergadering 
26 maart  

NIEUWS VAN DE DORPSVERENIGING  

Nieuwe bestuursleden gezocht 
Dit jaar zullen drie bestuursleden van de 

Dorpsvereniging terugtreden. Tineke van 

der Brug, voorzitter, Frans Geertsen 

secretaris en Wil Peters. Tineke verlaat het 

bestuur omdat ze gaat verhuizen, Frans en 

Wil om statutaire redenen.  Hun vertrek 

betekent een grote aderlating voor het 

bestuur en het zij doet daarom een 

dringend beroep op haar leden zich 

kandidaat te stellen voor een 

bestuursfunctie of kandidaten daarvoor 

voor te dragen. Uw belangstelling of 

suggesties kunt u kenbaar maken bij de 

secretaris van het bestuur. Op de 

ledenvergadering volgend op die van 26 

maart a.s. zullen kandidaten aan de leden 

worden voorgesteld die vervolgens kunnen 

kiezen, cq hun goedkeuring al dan niet 

uitspreken. 

Oproep! 

Dorpsberichten 

“ 
Wat de Dorpsvereniging niet gelukt is, lukt 

het Kerkebosje wel” zo begon de voorzitter 

van de Dorpsvereniging haar inleiding op de 

informatieavond.  Zij doelde hierbij op de enorme 

en ongekende opkomst van dorpsbewoners voor 

deze informatieavond.  De zaal was zo vol dat 

een aantal mensen er niet in kon en in de bar 

moest blijven staan. 

De spanning was voelbaar. 

Het doel van de avond was om informatie over 

de plannen van het Kerkebosje te verstrekken. 

De voorzitters van deze vergadering wisten de 

bijeenkomst strak in de hand te houden en 

bleven vasthouden aan de volgorde van het 

programma zoals die gepland was, ook al waren 

er pogingen van aanwezigen tot een wijziging 

hiervan. 

De voorzitter van de Dorpsvereniging gaf aan dat 

het steeds in de bedoeling had gelegen om een 

informatieavond te beleggen zodra er duidelijk-

heid in de plannen m.b.t. het Kerkebosje was.  

Nu die duidelijkheid er eindelijk is, kan deze 

avond georganiseerd worden. 

De heer Eickmans, directeur van de Eerste 

Hulpstichting der Heilig Landstichting—die 

eigenaar is van het hele complex waaronder 

Kerkebosje—en de heer Gijsbers, directeur van 

het museumpark Orientalis deelden mee dat de 

situatie veranderd is toen de Heilig Landstichting 

in 2004 de status van Rijksmonument had 

gekregen en daarmee dus officieel deel is gaan  

Impressie Informatieavond over het Kerkebosje 

Maria Quant  



uit maken van het 

nationaal “cultureel erf-

goed”.  De onderhouds-

plicht is nijpender ge-

worden.  In vroegere 

jaren verkocht de Stich-

ting vaak grond en 

daarom hebben de toe-

hoorders van deze avond 

(bewoners) ook kans 

gekregen om in Heilig 

Landstichting te wonen.  

Om de toekomst van het 

Rijksmonument veilig te 

stellen is opnieuw geld 

nodig.  Een van de wei-

nige manieren om dit te 

krijgen is de verkoop van 

het Kerkebosje.  Er is 

getracht om de mogelijk-

heid van bouwen op het Kerkebosje te ruilen met 

een mogelijkheid om op de parkeerplaats te 

bouwen. Het bleek onmogelijk om hiervoor 

toestemming van de Provincie te krijgen.  

Bovendien waren de aanwonenden zeer tegen.  

Toen het museum van de gemeente rond juni j.l. 

te horen kreeg dat het in de bedoeling lag om het 

bestemmingsplan in december 2007 te 

veranderen, d.w.z. dat er daarna geen bouw-

plannen meer ingediend konden worden, moest 

er snel gehandeld worden om vóór die datum een 

plan te hebben.  Daardoor was ieder overleg 

onmogelijk. 

De afgevaardigde van Woonzorg Nederland kreeg 

vervolgens het woord.  Het bouwen van een 

woonzorgcomplex valt volgens hem binnen de 

mogelijkheden van het huidige bestemmings-

plan.  Desgevraagd bevestigde hij dat een 

gebouw met een aantal verdiepingen nood-

zakelijk is om het plan kostendekkend te laten 

zijn.  

De architect nam de toehoorders via 

een dia-presentatie mee in het traject 

van artistiek idee naar vormgeving. 

De wethouder bracht naar voren dat de 

gemeente het museum op de hoogte 

had gesteld van het plan om het 

bestemmingsplan te wijzigen.  Hij 

voegde er aan toe dat de gemeente 

een plan, in december ingediend, moet 

goedkeuren als het aan de bestaande 

regels voldoet.  Het indienen van ziens-

wijzen verandert daar niets aan en 

heeft dan ook geen nut.  Pas nadat de 

gemeente een besluit heeft genomen 

kunnen bezwaar-procedures worden 

opgestart. 

Duidelijk werd gemaakt op deze avond 

dat iedere spreker/betrokkene heeft 

gehandeld binnen eigen mogelijkheden/

noodzakelijkheden en vooraf gestelde 

kaders. 

Over de informatieve waarde van die avond 

heerste er tevredenheid. 

Over bleef de vraag of, als er één instantie/

persoon eerder over de schutting van de eigen 

functie/ het eigen belang had kunnen/proberen 

te kijken, en één van hen het initiatief had 

genomen tot een poging om tot een gezamenlijke 

oplossing te komen, er een andere oplossing 

mogelijk zou zijn geweest, die tot meer 

tevredenheid van de huidige bewoners had 

geleid. Hierbij moet wel aangetekend worden dat 

de wensen/belangen van de bewoners variëren. 

Het wachten is of de emoties van veel bewoners, 

duidelijk voelbaar in de spanning op deze avond, 

de energie weten te leveren voor ideeën en 

plannen die de voorstellen, op deze avond naar 

voren gebracht, kunnen veranderen. ● 
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De voorzitters van de avond 

De sprekers 

De zaal 



Op 25 november vond 

het jaarlijkse najaars-

concert plaats in het 

Bosduiveltje.  

Bram Schermel, zanger 

en gitarist, die in achter-

eenvolgens Parijs, 

Rotterdam en Porto 

Alegre (Brazilie) 

studeerde, trad op. 

Bram Schermel woont nu 

in Amsterdam waar hij 

nauw samenwerkt met 

musici uit vele landen. 

Bram Schermel bracht 

op 25 november een 20-

tal prachtige Braziliaanse 

liederen ten gehore. Het 

was genieten. Tijdens 

het concert, maar ook 

daarna toen onder het 

genot van een drankje 

nog een hele tijd nage-

sproken werd met de 

zanger en met elkaar. ● 

O 
p zaterdag 22 

maart 2008 (dat 

is de zaterdag 

voor Pasen) zullen de 

Heilige Boontjes 

traditiegetrouw weer 

paaseieren gaan zoeken 

in de tuin van de pastorie.  

Het festijn begint om 

10.00 uur en zal tot 

uiterlijk 12.00 uur duren. 

Je kunt je tot maandag 17 maart 

2008 opgeven bij Wendela via 

woddema@chello.nl.  

Er zal per kind een 

geringe bijdrage 

worden gevraagd.  

Omdat deze afhangt 

van het aantal 

deelnemers wordt 

deze later per e-

mail bekend 

gemaakt. 

Hopelijk tot de 22e! 

D 
e werkgroep gaat in overleg met de 

gemeente om het speeltuintje op te 

knappen. De gemeente heeft namelijk 

aangegeven een budget beschikbaar te hebben 

om het speeltuintje dit voorjaar op te knappen. 

20 februari heeft de werkgroep weer overleg. Het 

gaat dan over de wijze waarop we keuzes kunnen 

gaan maken tussen mogelijke speeltoestellen. 

Helaas hebben zich nog geen kinderen aange-

meld. Bij deze dus een laatste oproep. 

Meld je aan bij Carlo Buise (C.Buise@hetnet.nl). 

Mogelijk organise-

ren we een keer 

een woensdag-

middag of zaterdag-

ochtend om met de 

kinderen speeltoe-

stellen uit te 

zoeken. ● 

WERKGROEP SPEELTUINTJE 

PAASEIEREN ZOEKEN MET DE BOONTJES 
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Dorpsberichten 

NAJAARSCONCERT  

Els de Witte  

Karine, Carine en Wendela 

Carlo Buise  

V 
rijdag 14 december hadden 

we weer ons inmiddels tra-

ditioneel geworden straat-

diner.  De beide vorige keren kook-

ten we zelf.  Dit keer hebben we 

ons laten verwennen door Herber-

gier Simon in de Romeinse Herberg 

aan de Romeinse straat in het 

museumpark Oriëntalis.  Bij onze 

aankomst om 17 uur was het 

museum al gesloten.  We werden 

aan de ingang opgewacht door een 

medewerker van de herberg die de 

poort voor ons open deed. 

Sommigen fietsten, anderen stap-

ten bij hem of bij elkaar in de auto.  

Het was weer een heel geslaagde 

avond.  Het is altijd leuk en gezellig 

om samen aan tafel te zitten.  Je 

praat wat bij, hoort en deelt lief en 

leed van en met elkaar.  Je maakt 

kennis met de nieuwkomers en de 

nieuwkomers met jou.  Midden in 

de winter zie je elkaar maar weinig.   

Zo’n bijeenkomst met de hele 

straat doet je beseffen dat je buren 

hebt, en dat dat ontzettend fijn en 

leuk is.  

Volgend jaar eten we zeker weer 

met elkaar. Hoe en waar, dat zien 

we dan wel weer. ● 

STRAATDINER PETRUSLAAN 

Els de Witte  



E 
igenlijk hadden wij in ons 

bericht iets willen schrijven 

over de activiteiten die onze 

vereniging “Vrienden van het 

Museum” in de voorbije periode had 

georganiseerd en voor de komende in 

petto heeft.  Maar in alle discussies 

over de bestemming van het 

kerkebos lijkt het goed om te 

vertellen waar onze vereniging voor 

staat.  Want we realiseren ons dat de 

naam “Vrienden van het Museum-

park” alleen al de verdenking wekt 

dat we partij kiezen in deze tegen-

stelling van wensen en belangen. 

In de missie en doelstelling van de 

Vrienden staat dat wij zowel het 

beleid als de museumactiviteiten 

inhoudelijk ondersteunen. Wij doen 

dit door het organiseren van o.a. een 

lezingencyclus, reizen op het thema 

cultuur en religie, fietstocht.  Voorts 

worden de bijdragen van de Vrienden 

ingezet voor specifieke projecten in 

het museum, zoals o.m. de restau-

ratie van de in het museum aanwe-

zige beelden van Pieter de Grauw. 

In onze nieuwsbrief worden de leden 

daarover geïnformeerd.  Naast de 

nieuwsbrief is De Oorschelp voor ons 

een extra communicatiemiddel naar 

de buurt. 

Met deze doelstelling in gedachte: het 

inhoudelijk ondersteunen van beleid 

en activiteiten van het museum, 

vinden wij het niet op zijn plaats om, 

op welke wijze dan ook, een stand-

punt in te nemen voor of tegen de 

ontwikkeling van het kerkebosje. 

Natuurlijk is het ons lief als de 

monumenten, die in het museum-

park staan, onderhouden en bewaard 

blijven.  Maar dat geldt ook voor de 

monumenten die het eigendom zijn 

van de begraafplaats, van de 

parochie en van Casa Nova.  Samen 

bepalen zij immers het beeld van “de 

Landstichting”. ● 
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Vrienden van het Museumpark Oriëntalis 

Francis Dekkers, 
Secretaris 

Menswording in Beeld 

H 
oe wordt in de drie religies 

gedacht over de schep-

pingsopdracht van de 

mens?  Museumpark Orientalis 

ontwikkelt zich momenteel tot een 

intercultureel museum dat educatie 

biedt over dat wat jodendom, 

christendom en islam bindt en dat 

is gericht op dialoog, voorlichting 

en debat.  Vanuit dit kader nodigt 

de Vereniging van Vrienden van 

Museumpark Orientalis belangstel-

lenden uit om deel te nemen aan 

de workshop op zondagmiddag 

6 april a.s. van 14.00  tot 17.00 

uur in de Piet Gerritszaal, Mgr. 

Suyslaan 1 (=naast het museum). 

Deze middag gaan wij, met behulp 

van drie inleiders, in beelden op 

zoek naar de relatie tussen de 

Joodse-, Christelijke- en 

Islamitische scheppingsopdracht en 

de daarmee samenhangende 

huidige maatschappelijke verant-

woordelijkheid van elk mens. 

Marcus van Loopik wil, als Joods 

kunstenaar, met zijn etsen vooral 

vragen opwekken; 

Jan van Laarhoven zal als kunst-

historicus met een christelijke 

achtergrond, ons laten zien dat in 

de christelijke cultuur de schepping 

een grote rol speelt als begin van 

de heilsgeschiedenis; 

Abdulwahid van Bommel, docent 

geestelijke verzorging en publicist, 

zal ons laten zien dat er wel 

degelijk van een Islamitische 

beeldende kunst gesproken kan 

worden waarin het islamitische 

mensbeeld tot uitdrukking wordt 

gebracht. 

Afgesloten wordt met een forum-

discussie. 

Om de kosten voor deze 

bijeenkomst te dekken vragen wij 

van vrienden een bijdrage van 

€ 7,50 en € 10,- van niet-vrienden. 

Koffie en thee zijn inbegrepen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij hopen op een flinke opkomst. 

Bestuur, Vrienden van Museumpark 

Orientalis 

U kunt zich aanmelden door het 

overmaken van het verschuldigde 

bedrag op girorekening 7948433 t.n.v. 

Vrienden Bijbels Openluchtmuseum, 

6564 BL HLS, onder vermelding van : 

Menswording in Beeld. Vermeld bij 

opmerkingen s.v.p. om hoeveel 

personen het gaat. ● 

Het bestuur van de stich-

ting Heilig Land Stichting 

heeft kennis genomen van 

de uitspraak van de Recht-

bank Arnhem inzake het 

geschil met de bisschop 

van ’s-Hertogenbosch.  De 

rechtbank heeft alle vor-

deringen van de bisschop 

afgewezen.  De rechtbank 

oordeelt in het vonnis van 

30 januari 2008 dat het 

onderbrengen van de ex-

ploitatie van Museumpark 

Orientalis in een van de 

bisschop onafhankelijke 

stichting rechtmatig is 

geweest.  Het positieve 

vonnis van de rechter is 

voor Museumpark Orien-

talis van groot belang.  Het 

bestuur van de Heilig Land 

Stichting gaat er vanuit dat 

met het rechterlijk vonnis 

een einde is gekomen aan 

de jarenlange juridische 

strijd met de bisschop.  

Het bestuur van de stich-

ting Heilig Land Stichting 

heeft gemeld met inacht-

neming van en op basis 

van de door de rechtbank 

Arnhem gegeven beslis-

singen bereid te zijn in 

nader overleg te treden 

met de bisschop van 

’s-Hertogenbosch. ● 

Rechter: Museum-

park Orientalis is 

onafhankelijk 



Z 
o werd 25 november 2007 

voor veertig kinderen uit onze 

buurt een bijzondere dag. 

In afwachting van de Goede Sint 

hadden de kinderen met hulp van 

hun (groot-)ouders Zwarte Pieten-

ballonnen versierd, Sinterklaasliedjes 

gezongen onder muzikale begeleiding 

van buurtgenote Irene Meijer en het 

nieuwste Sintdansje ‘Daar wordt op 

de deur geklopt’ ingestudeerd.  In de 

hoek van de Zaal was Hoofdpiet on-

dertussen druk bezig met de laatste 

voorbereidingen.  De kinderen uit 

Heilig Landstichting hadden een paar 

dagen eerder al hun schoen gezet bij 

de Open Haard in ’t Zaaltje, maar nu 

moesten de laatste pakjes nog snel 

erin gelegd worden. 

Opvallend daarbij was de aanwe-

zigheid van een vreemde mevrouw. 

Geen moeder, geen kind, maar wel 

overduidelijk iemand die om aan-

dacht vroeg.  Tijd om het uit te 

zoeken hadden de kinderen niet, 

omdat ze alweer naar buiten moesten 

om Sinterklaas te verwelkomen. 

Terwijl zij uit volle borst ‘Kom maar 

binnen met uw staf’ zongen, 

gebeurden in ’t Zaaltje vreemde 

zaken.  Binnengekomen bleken alle 

schoenen te zijn verdwenen. 

De vreemde mevrouw was weg, maar 

daarvoor in de plaats was er een 

aparte Piet teruggekomen. Sinter-

klaas liet zich niet zomaar door de 

kinderen overtuigen van de slechte 

bedoelingen van deze persoon.  Alle 

kinderen en de gekke Piet mochten 

meedoen aan een aantal testen (over 

een balk lopen, pakjes gooien in een 

schoorsteen) en een Ren-je-rot-kwis. 

De kinderen deden het fantastisch, 

maar de rare Piet viel duidelijk door 

de mand. 

Dankzij de kinderen werden de 

cadeautjes weer gevonden en was 

het tijd voor Sinterklaas om afscheid 

te nemen.  Met een lekkere traktatie 

van bakker Strik die in de schoenen 

verstopt bleek te zijn, hun versierde 

ballonnen en cadeautjes gingen de 

kinderen tevreden naar huis. 

Met dank aan het organiserende 

Oranjecomité ●  

Komende activiteiten. 

06-03-2008. Donderdag. 14.00 uur. 

Voordracht door mevr. Drs. Liesbeth 

Joosten over: ”De omgang met milde 

geheugenproblemen bij ouderen.” 

Plaats ’t Zaaltje. 

03-04-2008. Donderdag. 14.00 uur. 

Jaarvergadering en Bingo. ’t Zaaltje. 

De agenda voor deze vergadering 

krijgt u bij de Nestor van maart. 

Noteert u de volgende data vast in Uw 

agenda: 

08-05-2008. Donderdag. 14.00 uur. 

Bezoek aan miniatuurlandschappen in 

Beek-Ubbergen.  

22-05-2008. Donderdag. 14.00 uur. 

Gezamenlijke fietstocht door de 

omgeving. 

12-06-2008 of 19-06-2008. 

Donderdag. Jaarlijkse gezamenlijke 

busreis. 

I.v.m. Gezondheidsre-

denen is dhr ir. J. de 

Groot afgetreden als 

voorzitter.  De rol van 

penningmeester zal de 

komende periode waar-

schijnlijk muteren.  

Het bestuur bestaat 

momenteel uit: 

• Eric Peters, (vice-) 

voorzitter + technische 

zaken 

• Martijn Sijbers, 

secretaris, 06 41232945, 

martijn.sijbers@planet.nl 

• Joost Vuister / Gerrit 

Coenen, penningmeester 

• Han Derksen, algemene 

zaken 
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Het Zaaltje 

Sinterklaas te paard in Heilig Landstichting 

Katholieke Bond van Ouderen, Afdeling Heilig Landstichting 

Dorpsberichten 

Wieke Coenen 

Vanaf de helling van de Carmelweg zagen de kinderen hem al van verre 

aankomen. Statig gezeten op zijn witte schimmel Amerigo kwam hij hen 

tegemoet. Dit moest wel de echte Sinterklaas zijn!  

Martijn Sijbers  

Frans Geertsen  



O 
p 29 januari is weer een voor-

lichtingsbijeenkomst geweest van 

de GGz Nijmegen over hun plan-

nen voor de Nijmeegsebaan.  Er waren 20 

bewoners op af gekomen waaronder ook 

enkele bestuursleden van de Dorpsvere-

niging.  Reeds in een vroegtijdig stadium 

hebben de omwonenden te kennen ge-

geven niet gecharmeerd te zijn met be-

bouwing vlak langs de Nijmeegsebaan, 

maar geen moeite te hebben met de 

plannen voor het bouwen op het terrein 

zelf.  Reeds bij de vorige bijeenkomst 

waren de plannen zodanig aangepast, dat 

de omwonenden er goed mee konden 

leven.  Vandaar ook waarschijnlijk de lage 

opkomst bij deze voorlichtingsbijeen-

komst.  De boodschap was duidelijk: de 

plannen die in 2007 zijn gepresenteerd 

zijn nog eens nader uitgewerkt en vanuit 

budgettaire overwegingen zullen ze nu op 

kleinere schaal worden uitgevoerd.  

Gekozen is om minder gebouwen neer te 

zetten, maar deze gebouwen - op het 

binnenveld - worden wel een etage hoger 

dan oorspronkelijk gepland, nagenoeg 

even hoog als de huidige bebouwing. 

Verder zal de bewoning niet echt 

toenemen (wel het aantal ortho-

psychiatrische behandelplaatsen) en zal 

het bejaardenhuis worden uitgebreid en 

intern gerenoveerd. 

Op de website van de Dorpsvereniging 

vindt u onder ‘nieuws’ een folder met de 

huidige plannen voor de periode nu tot 

2011. ● 
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Bouwen bij de GGZ aan de Nijmeegsebaan 
Hans Cramer  

M 
useumpark Orientalis is voortaan 

het hele jaar geopend! Op maan-

dag is het museum gesloten. 

De eerste periode van 

dit jaar is het ieder 

weekend familieweek-

end in Museumpark 

Orientalis! Speciaal 

voor families is een 

prachtig pakket 

samengesteld met 

voor ieder wat wils: 

theater, verhalen, 

warme chocolademelk 

en een verrassing 

voor thuis! Kom dus 

zaterdag of zondag 

met de hele familie 

naar Museumpark Orientalis voor een gezellig 

dagje uit. 

Familiepakket € 25,- 

Speciaal voor families is een compleet pakket 

samengesteld. Dit pakket wordt in de 

weekenden aangeboden. Voor € 25,- heeft 

het hele gezin* toegang tot het museum. 

Maar waar bestaat het pakket nog meer uit? 

Beeldend Theater Madoc 

Kom kijken naar de magische voorstelling Het 

Levende Schilderij. 

Iedere zaterdag en zondag om 13.00 en 

15.00 uur. 

Verhalenvertellers 

Laat je meevoeren naar de mysteriën 

van 1001-nacht. Verhalenvertel-lers 

(waaronder Netty Gebbing) kruipen in 

de huid van de mooie Sheherezade.  

Iedere zaterdag en zondag om 12.30, 

13.30 en 14.30 uur. 

Warme chocolademelk 

In Restaurant Orientalis staat voor 

iedereen warme chocolademelk met 

slagroom klaar!  

Verrassing voor thuis 

Ieder kind krijgt een 

verrassing mee naar 

huis. Er zit ook een 

leuk cadeau bij voor de 

volwassenen. Maar wat het 

is, blijft een verrassing..! ● 

* Entree voor 2 volwassenen en 

2 kinderen (tot 13 jaar). Meer- 

of minderprijs: volwassenen € 

8,50 en kinderen € 4,-. 

Ieder weekend Familieweekend in Museumpark Orientalis 

Pieter Mathijs Gijsbers, 
Directeur Museumpark 



O 
nze tweede vriendenreis 

had dit keer “Rome” als 

doel. Uiteraard kun je 

Rome op meer manieren als doel 

uitkiezen: vanwege de architectuur, 

haar geschiedenis, de kunst, 

archeologisch, als metropool en 

anderszins. Dit alles stond bij deze 

reis niet voorop. Wel Rome als 

kruispunt van religies. Kruispunt in 

het heden, maar ook in de 

geschiedenis. 

Bij terugkomst voelden we heel 

sterk dat, als een historisch vervolg 

op wat zich in Rome in de eeuwen 

hiervoor heeft voorgedaan, de 

problematiek van religieuze 

diversiteit in het heden, juist in het 

Museumpark Oriëntalis uitgebeeld 

en verwoord wordt.  

Pieter Matthijs Gijsbers, heel erg 

bedankt voor de zeer deskundige 

en enthousiaste begeleiding, we 

zijn heel wat wijzer geworden. 

Een uitgebreid verslag van de Rome 

reis is te lezen op de website van 

de Dorpsvereniging. ● 

Hoi allemaal. Ik was een keer met onze hond aan 

het wandelen en ik had mijn step mee. We gingen 

naar de schapen kijken en die vond ze heel leuk. 

En toen zag ik Florien, Liselot, Isabel en Eline in 

het bamboe-bosje een hut aan het bouwen, ik 

wou meedoen en dat mocht. We gingen aan de 

slag. We hebben een bank gemaakt, en een tafel 

en een openhaard en een winkel en een deur. We 

hebben leuk gespeeld. Groetjes, 

 Emma 
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Rome-reis “Vrienden van het Museumpark Oriëntalis” 2007 

Dorpsberichten 

Francis Dekkers  

Schapen KinderhoekKinderhoekKinderhoekKinderhoek    

Het Unicefverkooppunt 

Heilig Landstichting heeft 

het afgelopen najaar 

€ 1260,75 opgebracht. 

Hiervan is € 557,80 door 

inwoners van Heilig 

Landstichting opge-

bracht; de meesten zijn 

al jaren trouwe klant van 

Unicef. Wat opviel was 

dat er veel meer kerst-

kaarten gekocht werden 

dan in 2006 en minder 

kadoartikelen. ● 

UNICEF 

Geertje Bouwer 



D 
e GroenLinks-fractie in de Tweede 

Kamer sluit zich aan bij de ge-

meente Groesbeek die vindt dat 

het bos behouden moet blijven. Volgens 

de fractie moet het kabinet de kap van 

het bosje tegenhouden, omdat het 

beschermd is. 

De kamerleden Duyvendak en Van Gent 

van GroenLinks vragen minister Verburg 

en Cramer de bouw van het appartemen-

ten-complex tegen te houden. In het ge-

bied komen volgens hen waardevolle flora 

en fauna voor. De GroenLinks fractie stel-

de de volgende vragen aan de minister 

van LNV en de minister van 

VROM: 

1. Kent u de plannen voor 

het bouwen van een appar-

tementencomplex in een 

gebied behorende tot de 

Ecologische Hoofd Struc-

tuur (EHS) te Heilig Land-

stichting (gemeente Groes-

beek)? 

2. Is het waar dat deze 

lokatie, lokaal aangeduid 

als 'kerkebosje', onderdeel 

is van de EHS? 

3. Wat is uw oordeel over 

de plannen tot bebouwing van deze 

waardevolle locatie? 

4. Wat is uw oordeel over het feit dat er 

geen geactualiseerd bestemmingsplan is 

voor de locatie met waardevolle flora en 

fauna, en het huidige bestemmingsplan 

uit 1954 dateert en de 

plankaart hiervan kwijt 

geraakt schijnt te zijn? 

5. Bent u bereid de gemeente 

Groesbeek tot de orde te roe-

pen, zodat de bebouwing van 

deze locatie in de EHS geen 

doorgang vindt? Zo neen, 

waarom niet? 

6. Welke actie hebt u onder-

nomen om te zorgen dat ge-

meentelijke bestemmings-

plannen worden geactua-

liseerd, gezien uw reactie op 

de aanbeveling van het 

rapport van de Algemene 

Rekenkamer van juni 2007, dat u 

gemeenten wil 'gaan verplichten om 

actuele bestemmingsplannen te hebben'? 

 

Inmiddels hebben bewoners verschillende 

groepen gevormd die zowel zichtbaar als 

achter de schermen actie voeren tegen de 

bebouwing van het Kerkebosje. Achter 

veel ramen van sympathisanten is een 

poster te zien, het spandoek op de 

Profetenlaan is moeilijk te missen en 

museumbezoekers hebben een aantal 

weekenden flyers in de hand gedrukt 

gekregen. ● 
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Parlementaire aandacht voor het Kerkebosje 

Koen Broersma 

Flyers uitdelen bij het museum 

Raamposter 

Spandoek Profetenlaan 

Het blijkt dat ook de landelijke politiek aandacht voor ons dorp heeft. De Tweede-

Kamerfractie van GroenLinks wil dat er een bouwverbod komt voor het Kerke-bosje. 



C 
arnavalszaterdag mocht ik de 

burgemeester vervangen bij de 

sleuteloverdracht.  Voor wie dat niet 

kent: vlak voor carnaval wordt in een 

vrolijke zitting de ‘gemeentesleutel’ over 

gedragen aan de regerende prinsen van 

Groesbeek.  Omdat ik vorig jaar ben 

gelanceerd als prins Pim I van de 

Landstichting vond ik dat ik dit jaar niet 

mocht achterblijven, ook al was er geen 

uitnodiging om ook een sleutel in ontvangst 

te nemen.  We waren vergeten, en dat 

overkomt je als kleinste kern wel eens 

meer.  Met 3 buurtgenoten (zie foto) hebben 

we het feest naar onze hand gezet.  Heel 

langzaam wordt zo een traditie opgebouwd.  

De Landstichting hoort er ook bij, en dan 

gaat het niet alleen over wel of niet 

bebouwen van het Kerkebosje en hoe we 

daar als gemeenschap met elkaar over 

praten. 

Carnaval is een feest van velen, bedoeld om 

eenmaal per jaar eens helemaal los te gaan 

en elkaar eens de waarheid te laten zien in 

woord, gebaar of uitdossing. Natuurlijk weet 

ik dat daar vele gelegenheden voor zijn en 

dat mensen die ook grijpen.  Maar ik snap 

niet altijd waarom sommige mensen daar 

geen maat in weten te houden.  Een paar 

weken geleden was ik uitgenodigd om de 

derby Treffers – Achilles in Groesbeek bij te 

wonen. In Groesbeek speelt de voetbal-

afstamming nog heel erg en dat kon je om 

het veld ook merken.  Aanmoedigingen en 

afkeuringen waren aan de orde van de dag.  

De scheidsrechter was ook niet altijd even 

helder in zijn beslissingen.  En op zo’n 

moment roept iemand achter me: boerenl** 

En gelukkig hoor ik daar 

meteen achteraan van 

een aantal kanten: hee 

man, zoiets zeg je niet.  

Gelukkig, denk ik dan, 

fatsoen bestaat nog en 

mensen durven daar voor 

uit te komen.  Ik vond 

het dan ook gênant dat 

een van de sprekers op de 

voorlichtingsavond van de dorpsvereniging 

over het Kerkebosje werd uitgemaakt voor 

sukkel.  Maar ook hier zie je meteen reactie, 

dat doe je niet, dat zeg je niet. 

En daar ben ik blij om.  Blij dat men elkaar 

nog weet, misschien kan ik beter zeggen 

durft, aan te spreken op zulk gedrag.  Dat 

past bij het in januari door de raad 

vrijgegeven beleidsdocument WMO (wet 

maatschappelijke ondersteuning).  Daar 

gaat het vooral over hoe eigen kracht en 

gezamenlijke verantwoordelijkheid in onze 

samenleving hand in hand gaan bij de 

aanpak en oplossing van niet alleen maat-

schappelijke, maar ook persoonlijke 

vraagstukken.  Daar hoort aanspreken 

vanzelfsprekend bij, want dan deel je met 

elkaar.  Ook al zal niet iedereen bij het 

Kerkebosje zijn gelijk halen, we zullen er 

toch met zijn allen omheen blijven wonen.  

En dat met open staan en respect voor 

elkaar biedt toch veel meer mogelijkheden 

dan al ruziënd over straat rollebollen. 

Genoeg mooie woorden, we gaan weer een 

prachtig jaar tegemoet. Geniet ervan! ● 

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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Feestdagen in Australië 
 

V 
oor het eerst hebben we de 

decemberfestiviteiten zonder de 

rest van de familie beleefd in 

een ander land.  Hoewel er hier vooral 

aandacht is voor de Kerstman, hebben 

we Sinterklaas toch verwelkomd in 

Sydney.  Vanuit Nederland hadden 

familieleden pakjes gestuurd met 

Sinterklaascadeaus en gedichten, die 

we voor de kinderen verborgen hadden 

weten te houden.  De eigenaresse van 

de lokale speelgoedwinkel, van oor-

sprong een Zwitserse, waar ik begin 

december cadeautjes ging kopen, vroeg 

me al meteen of het voor Sinterklaas 

was.  Onze buren, blijkbaar ook op de 

hoogte van ‘ons feest’ kwamen op 5 

december spontaan met cadeautjes 

voor de kinderen langs.  We hebben 

zelfs liedjes gezongen voor de open 

haard. 

 

Met Kerstmis hebben we met vrienden 

(en vrienden van vrienden) een heerlijk 

relaxt kerstdiner gehad met eten van de 

BBQ!  Iedereen had wat te eten of te 

drinken meegenomen.  Het was lekker 

weer en tot in de late uurtjes hebben 

we in de tuin gezeten.  Met Oudjaar 

hadden we een soortgelijke ervaring.  

Omdat er in Sydney geen vuurwerk 

afgestoken mag worden, probeert 

iedereen een glimp op te vangen van 

het spectaculaire vuurwerk op de 

Harbour Bridge.  Wij wonen daarvoor op 

een uitstekende lokatie, één van de 

lokale parken biedt een panoramisch 

uitzicht op de brug en de innercity.  Met 

rugzakken vol eten en bubbels zijn we 

op Oudjaarsavond gaan picknicken in 

het park (met honderden anderen 

families) en hebben het prachtige 

vuurwerk (duurde zo’n 20 minuten) 

mogen aanschouwen. 

Iedereen zal wel nu wel denken, heerlijk 

die feestdagen met lekker weer.  Maar 

na de koudste winter die Sydney sinds 

jaren beleefd had, hebben we nu de 

natste zomer sinds tijden.  Voor 

Australië is dit een zegen.  Na jaren van 

extreme droogte is er eindelijk weer 

water.  Terwijl we ons inmiddels aardig 

hadden aangepast aan zuinig water-

gebruik.  We douchen kort, wasma-

chines en wasmiddelen zijn speciaal op 

weinig waterverbruik ontwikkelt, grijs 

water (afvalwater) wordt gebruikt om 

wc’s door te spoelen, je mag maar 2 

dagen per week je tuin sproeien of je 

auto wassen, het gebruik van een 

regenwatertank wordt aangeraden etc. 

 

De zonnigste tijd hebben we beleefd in 

Nieuw-Zeeland, het land waar het juist 

altijd regent.  We zijn daar in januari 

met vakantie geweest (ongeveer 3 uur 

vliegen vanaf Sydney).  Nadat we 

Nederlandse vrienden hebben bezocht 

op het Noord-eiland zijn we gaan 

rondtrekken op het Zuid-eiland met een 

camper.  Fantastisch en ideaal met 

kinderen.  We hebben gezwommen met 

zeehonden, bovenop een gletsjer 

gestaan, de hoogste berg (Mount Cook) 

bewondert, gekayakt, in termaalbaden 

gezeten, de dunste aardkorst van de 

wereld gezien (en gevoeld: warm!!), 

vulkanen, geisers en zwaveldampen in 

ons opgenomen en vooral genoten van 

het prachtige landschap. 

 

Volgende keer kan ik iets meer vertellen 

over Australië; in de ‘herfstvakantie’ 

gaan we de outback (woestijn) en het 

zuiden van Australië verkennen. ● 

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 

• 22 maart, 10:00 – 12:00 uur 

Paaseieren zoeken met de Boontjes in de tuin van de 

pastorie 

• 6 maart, 14:00 uur 

KBO Voordracht door mevr. Drs. Liesbeth Joosten 

over: ”De omgang met milde geheugenproblemen bij 

ouderen” in ’t Zaaltje 

• 26 maart, 20:00 uur 

Algemene Ledenvergadering Dorpsvereniging Heilig 

Landstichting in ’t Zaaltje 

• tot 30 maart 

Tentoonstelling “Silentium” museum Oriëntalis 

• 3 april, 14:00 uur. 

KBO Jaarvergadering en Bingo. ’t Zaaltje 

• 6 april, 14:00 – 17:00 uur 

Workshop “Menswording in Beeld” in de Piet 

Gerritszaal, Mgr. Suyslaan 1 

• 6 april 

Lezing “Schepping in beeld” museum Oriëntalis 

• 8 mei, 14.00 uur. 

KBO bezoek aan miniatuurlandschappen in Beek-

Ubbergen 

• 22 mei, 14:00 uur 

Gezamenlijke KBO fietstocht door de omgeving 

Dorpsagenda 

Bestuur  

Tineke van der Brug, voorzitter, Sophiaweg 133,  T 3240265,  E-mail tinekevdbrug@simpc.nl 

Eva Spanhoff, vice voorzitter, Lucaslaan 15,  T 3224442,  E-mail spanhoff.suerink@inter.nl.net 

Frans Geertsen, secretaris, Nijmeegsebaan 154,  T 3234230,  E-mail fransgeertsen@planet.nl 

Hans Cramer, penningmeester, Nijmeegsebaan 66,  T 3226277,  E-mail j.cramer@hetnet.nl 

Marian van Kraaij, webmaster. Nijmeegsebaan 74,  T 3295533,  E-mail marianvankraaij@yahoo.com 

Gerard Scheenstra, Nijmeegsebaan 45,  T 3243674,  E-mail g.scheenstra@star-associates.co 

Marga Bolzoni, Nijmeeegsebaan 68B,  T 3233356,  E-mail bolzoni@12move.nl 

Annelies van Gunst, Josuelaan 2,  T 3553320,  E-mail a.vgunst@hasdb.nl 

Wil Peters, Rechterslaan 15,  T 3230469,  E-mail wilpeters@planet.nl 

Marja van Rossum. Andreaslaan 6,  T 3220931,  E-mail marjavanoppenraaij@hotmail.com 

Els de Witte, redactie Oorschelp, Petruslaan 15,  T 3241841, E-mail elsdewittevanderschoot@planet.nl 

Secretariaatsadres:  Nijmeegsebaan 154 

Website:   www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl 

Copy voor de volgende editie: vóór 18 mei bij de redactie.  

Word Lid! Stem Mee! Betaal uw Contributie!  
Ruim éénderde van de huishoudens in de Heilig Landstichting is lid van de Dorpsvereniging. Lid worden 

is supereenvoudig: schrijf of mail de penningmeester (Nijmeegsebaan 66, j.cramer@hetnet.nl). 

In de bestuursvergadering van 12 februari 2008 is besloten om de ledenvergadering voor te leggen de 

minimale contributie voor komend jaar te handhaven op € 10,--. Hiermee betalen wij o.a. deze 

Oorschelp, de bestuurskosten en activiteiten die uitsluitend bestemd zijn voor de leden. Spontaan 

hebben al 34 leden de afgelopen weken hun contributie voor 2008 betaald. De penningmeester van de 

Dorpsvereniging nodigt ieder lid uit dit goede voorbeeld te volgen.  

Maak de contributie voor 2008 (€ 10,--) over naar bankrekening 18 74 44 412 t.n.v. Dorpsvereniging 

Heilig Landstichting o.v.v. uw straat en huisnummer. 

En…… als betalend lid wordt u voortdurend uitgenodigd actief mee te denken bij de ontwikkelingen in 

ons dorp en het beleid  en standpunten van de Dorpsvereniging mede te bepalen. 

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 


