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O
nze vormgever Jan Lücker is weer terug 
van een grote reis waarover hij in het 
vorige nummer van de Oorschelp ver-

slag heeft gedaan. Dit nummer wordt weer 
door hem vorm gegeven. 

Gelukkig blijft Philip Wolbert, de vormgever 
van de laatste twee nummers, beschikbaar 
voor de Oorschelp naast het verzorgen van de 
website. Jan welkom weer terug! Philip veel 
dank!

Vormgevers zijn de belangrijkste 
redactieleden en moeilijk te vinden. Het lijkt 
niet toevallig, gezien onze ervaringen met 
Koen en Jan, dat vormgevers op reis willen. 
Een geluk is dan tenminste nog dat ze erover 
willen berichten. Of: met een voorstel komen 
heel andere kennis dan vormgeven met ons 
te delen, zoals Philip die bereid is voorlichting 
te geven over zonne-energie.

Er is leuk gereageerd op het verslag over 
tuinen in de vorige Oorschelp. We gaan er nog 
even mee door. Wilt u ook meedoen of hebt 
u wensen? Laat het weten. Wilt u zelf een 
verslag over tuinen indienen, dan horen we 

dat graag. U kunt ons ook onze gastredacteur 
Esther vragen voor een bezoek aan uw tuin.

De rubrieken “Ondernemen op de 
Landstichting” en “Kunst op de Landstichting” 
komen samen in een verslag over muziekles. 
We stellen deze “kunstenaar / ondernemer” 
graag aan u voor. Ook opdat u weet hoeveel 
er “ondernomen” wordt in ons dorp. 
We hebben ons vizier op nog meer 
deelnemers, docenten muziekles en anderen, 
gericht en hopen dat ze met een interview 
in de Oorschelp willen. We zullen contact 
opnemen.

Een datum om alvast te noteren is zondag 
25 augustus. Op die dag wordt ’t Zaaltje 
heropend (zie elders in dit nummer).

Er wordt verslag gedaan van activiteiten die 
reeds hebben plaatsgevonden.
Tot ons genoegen komen steeds meer 
aanvragen binnen voor plaatsing in de rubriek: 
“nieuwe berichten”.

En natuurlijk is er ....de column.

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.

De nieuwe Oorschelp zal vermoedelijk half september verschijnen.

Nieuwe kopij inleveren tot 1 september.

REDACTIE 
Maria Quant
Marleen Moggré
Jan Lücker (vormgeving)
Annelies van Gunst

Contact:
Andreaslaan 9
6564AS Heilig Landstichting
T: (024) 3230682
E: mwaquant@hotmail.com



3juni 2013

ni
eu

w
s 

va
n 

de
 d

or
ps

ve
re

ni
gi

ng

D
rie maanden geleden schreef ik op 
deze plaats heel verwachtingsvol: “een 
nieuwe lente, een nieuw geluid?” Dat 

heb ik geweten. Dit jaar heeft de lente het 
behoorlijk laten afweten. Maar niet getreurd. 
We staan aan het begin van de zomer en 
de wind zal niet altijd uit het ijzige Noorden 
blijven waaien.

Mijn eerste jaar als voorzitter is bijna 
achter de rug. Ik ben steeds meer onder de 
indruk geraakt van alle activiteiten binnen 
Heilig Landstichting. Het Dorpsnetwerk 
verricht in alle stilte veel nuttig werk. De 
maandelijkse dorpslunch blijft een succes. 
De Oorschelp, het Oorbelletje, de Dorpsmail 
en de website zijn niet meer weg te denken. 
Het kroningsfeest hebben we actief gevierd 
en de kunstroute gaat voor de tweede 
keer van start op de komende burendag 
(21 september). De Dorpsborrel is aan een 
tweede leven begonnen op de zondagmiddag, 
dit keer gecombineerd met muzikale 
bijdragen van onze eigen bewoners. 

De Stichting ’t Zaaltje is bezig met een 
grondige facelift van ’t Zaaltje en het 
Bosduiveltje en de gebouwen ondergaan 
duidelijk een uitnodigende metamorfose. 

Het bestuur van de Stichting heeft onlangs 
(12 mei) vertegenwoordigers van alle 
gebruikers uitgenodigd voor een welverzorgd 
diner. 

Ik had het genoegen een tijd lang met 
Frits Meulenbelt, de coördinator van de 
bridgeclub Heilig Landstichting, te praten. 
Wij kennen elkaar al bijna 50 jaar vanwege 
onze gezamenlijke passie voor het bridgen. 
Frits woont al meer dan 40 jaar in Heilig 
Landstichting. We kwamen te praten over 
de sociale cohesie in Heilig Landstichting. 
Frits was zeer te spreken over de duidelijk 
positieve wind die is gaan waaien in ons dorp. 
Hij had het grootste vertrouwen dat als hij 
ooit een beroep zou moeten doen op zijn 
buur(t)genoten, zij voor hem klaar zouden 
staan. 

Het nieuwe bestuur is voortvarend aan de 
slag gegaan voortbouwend op wat het vorige 
bestuur, het Dorpsnetwerk en de andere 
verenigingen al voor elkaar hebben gekregen. 
Langzamerhand worden de contouren van 
ons actieplan steeds duidelijker. U kunt 
de laatste versie van het Actieplan Heilig 
Landstichting 2015 op de website vinden.

Tijdens de zomer gaat het actiecomité door 
met het ontwikkelen van ideeën. Zo gauw de 
plannen concreet zijn, zullen we deze met u 
terugkoppelen. 

Vriendelijke groeten,
Theo de Witte, voorzitter DHL

VAN DE VOORZITTER

ACTIVITEITEN IN ‘T ZAALTJE
Bridgen
Op iedere dinsdagmiddag is er bridgen van 14.00 uur tot 17.00 uur 
in ‘t Zaaltje. Iedereen kan meedoen.

Dorpsborrel
Iedere laatste zondag van de maand om 16:00 uur in ‘t Zaaltje. 

Zie ook www. Zaaltjehls.nl
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De kleur is eruit? vraag ik me af. Ik zie 
bloeiende azalea’s, akeleien in verschillende 
kleuren, gele morgensterren, kleurige 
clematissen enz.. Er moet dus nog veel meer 
geweest zijn. 
Gerrit gaat voor bloei. Voor hem geen strakke 
hagen, groene lijnen, fruit, groente of kruiden, 
maar wel planten in bloei. Daarvoor is hij 22 
jaar geleden met deze tuin begonnen. 

Toen hij het huis kocht bestond de tuin uit 
een groot terras van spekgladde bielzen 
en een volière over de linkerkant. Nadat dit 
allemaal verwijderd was liet Gerrit de tuin 
aflopen, nu kun je er van 2 kanten vanaf het 
gezellige terras naar beneden lopen over 
smalle stenen trappen tussen de beplanting 
door. 
Beneden heeft de tuin de vorm van een 
Indiaans medicijnwiel: een binnencirkel 
met planten en een 

buitencirkel van gras. Op de 4 windrichtingen 
staan grote stenen en langs de binnencirkel 
kleinere stenen. Het medicijnwiel 
symboliseert de kringloop van het leven.                                                                                                                          
Langs de randen van de tuin staan bomen, 
ik zie een hulst met hangende takken. En 
een tulpenboom die hij 10 jaar geleden heeft 
gekregen en die 2 jaar geleden voor het eerst 
ging bloeien met open kelkbloemen. 21 waren 
het er, hij weet het allemaal precies.                                                                                        

Op dit moment is Gerrit bezig met de 
voorbereiding voor de open tuinendag, op 
8 en 9 juni. In de 15 jaar dat de tuinendag 
georganiseerd wordt doet hij nu voor de 13e 
keer mee. De tweede golf van bloei komt er 
gelukkig aan, maar loopt vanwege de strenge 
winter wat achter. De damastbloemen die 
op verschillende plaatsen staan beginnen 
voorzichtig te bloeien. Op de paar lege 

Als ik Gerrit van der Werf vraag of ik voor de Oorschelp een stukje mag schrijven over zijn tuin, 
zegt hij met een breed gebaar dat de hele tuin omvat: “De kleur is eruit.”                                                                                                           

DE DISTELVINK, JOANNESLAAN 11

DE TUIN VAN...
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{ advertentie }

plekken die deze 700 vierkante meter tuin 
nog heeft komen nog wat nieuwe bloeiende 
planten te staan. Dick en hij kochten ze nog 
snel even bij kwekerij Overhagen op het 
landgoed van kasteel Biljoen.                                                     

We lopen een uurtje over kleine paadjes, 
langs cimifuga, teunisbloemen, phlox, 
witte valeriaan, vaste fuchsia, crambe, 
ooievaarsbekken, kaardebol, leverkruid, 
koeieoog, koniginnekruid, toortsen, liriope, 
hemelse bamboe. Als die allemaal in bloei 
staan… het ziet er veelbelovend uit. Ah, daar 
zie ik een leucothoe, die moet alleen voor het 
prachtige blad geplant zijn. Een uitzondering… 
Op de achtergrond hoor ik vogeltjes, heel veel 
vogeltjes. En verder is het stil. Deze tuin die 
als het ware in een kuil ligt is heel beschut. 
Als het flink waait kun je hier nog in de luwte 
zitten. “Hier gebeurt alles vanzelf” zegt Gerrit. 

Hij wijst op een hoge stokroos die hij daar niet 
heeft neergezet. En op de vaste en 1-jarige 
judaspenning, maar wat is vast want ook de 
vaste loopt door de tuin. 
Gerrit laat veel gebeuren, maar houdt volledig 
de regie in handen. Op zijn hoede voor 
hondsdraf die alles overwoekert en precies 
bepalend wat waar wel en waar niet mag 
blijven staan heeft hij met geduld en passie 
een tuin gecreëerd die volgens sommigen een 
wilde tuin is maar die voor mij een  prachtige 
nonchalante harmonie laat zien.

Esther Hinne
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KONINGINNEDAG 2013

H
et begon een beetje bewolkt en het gras 
was nog nat en met een handje vol mensen 
keken we naar de troonsafstand van koningin 

Beatrix. 

Al snel kwam de zon, liep het vol en was het een 
gezellige drukte!
Marion en Nelleke schonken koffie en thee en er 
waren veel zelf gebakken oranje lekkernijen.  

Het Oranje Comité maakte er voor de kinderen een 
mooi feest van met een grote stormbaan en allerlei 
spelletjes. 
De kinderen vonden het prachtig om verkleed 
als koning of koningin op de foto te gaan. Na een 
optocht rond het veldje van de kinderen op hun 
versierde fietsjes kregen ze een beker met een 
plaatje van het nieuwe koningspaar, gevuld met 
lekkers.

De vrijmarkt was dit jaar niet heel uitgebreid, 
maar toch was er aardig wat handel.

De grote finale was de traditionele tombola! De 
dorpsvereniging had veel lootjes verkocht en er 
waren ook veel prijzen. De spanning liep hoog 
op! Johnny won de felbegeerde foto van het 
koningspaar, maar ook vele anderen gingen met 
mooie prijzen naar huis!

Dank aan iedereen die er was. 
Deze laatste Koninginnedag was een groot 
succes!
 
 

groetjes,
 

Isolde en Lies
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MUSEUMPARK ORIENTALIS

De (vader)dag van 

de 1001 nacht

 

Een betoverende (vader)dag vol sprookjesachtige 
verhalen... Een wereld die verleidelijk anders is en de 
fantasie prikkelt.

In de Romeinse stadsstraat presenteert 
Musicalvereniging Nijmegen de hoogtepunten uit de 
nieuwe musical Arabica. Een musical voor jong en oud, 
gebaseerd en geïnspireerd op de beroemde sprookjes 
uit 1001 nacht. 

Volg de avonturen van Aladdin, Ali Baba, Jasmine en alle 
andere personages. Ga mee op een avontuurlijke reis, 
en zie hoe de vondeling opgroeit tot de jonge Aladdin. 

(Vader)zondag 16 juni 
Musical 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur. 

Film Het houten zwaard en bijbehorende 

tentoonstelling Het houten zwaard: een

gladiator aan de Limes 

Film ‘Het houten zwaard’
De film brengt de “bliksemcarrière” in beeld van een 
jonge Bataafse gevangene die wordt opgeleid tot 
gladiator om te vechten in de arena’s van Noviomagus 
(Nijmegen) en Vetera (Xanten) aan de noordgrens van 
het Romeinse rijk.
Deze compacte gladiatorenfilm is speciaal ontwikkeld 
voor de hedendaagse schooljeugd en voor gebruik in de 
geschiedenislessen. 

Tentoonstelling ‘Gladiator aan de Limes’.
De tentoonstelling Gladiator aan de Limes biedt 
een kijkje achter de schermen van de film en laat 
historische voorwerpen en achtergronden zien van 
het leven van de mannen die werden opgeleid om te 
sterven.
‘Het houten zwaard’ en ‘Gladiator aan de Limes’ brengt 
de geschiedenis van de Romeinse provincie Germania 
Inferior tot leven door een combinatie van educatie en 
vermaak.

De tentoonstelling is vanaf 
25 mei t/m 27 oktober 2013 te zien in 

het Griekse huis in Museumpark Orientalis. 

UITNODIGING
Binnenkort is de opknapbeurt van ’t Zaaltje voltooid. 

We menen dat de facelift zeer geslaagd is en reden is voor een klein feestje. 
Het bestuur van ’t Zaaltje nodigt daarom alle bewoners van de Heilig landstichting uit voor 

de feestelijke heropening van ’t Zaaltje 
op zondag 25 augustus 2013 van 16.00 tot 18.00 uur

Nadere info volgt in het Oorbelletje van augustus, maar reserveer deze datum vast in de agenda.

BERICHT VAN ‘T ZAALTJE
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Op de muziekdag in oktober j.l. hebben de 
jonge leerlingen van Dorothea ‘s morgens een 
mooie uitvoering gegeven; sommigen waren 
nog maar kort op les. Alle reden voor een 
nadere kennismaking met haar.
Als kind had ik zelf  minder goede ervaringen 
met pianoles. In haar muziekkamer liet 
Dorothea mij echter ervaren, dat pianoles nú 
“een ontdekkingsreis” kan zijn om via de piano 
“het muziekuniversum binnen te wandelen”.
Ze legde uit dat de pianopedagogiek van 
tegenwoordig niet veel meer te maken heeft 
met het “stoffige” imago van vroeger. Je kunt 
op allerlei manieren ritmes, samenklanken 
en ook de vaak gevreesde “theorie” 
spelenderwijs leren kennen.

Dorothea geeft les in haar eigen lespraktijk en 
in Duitsland, aan de universiteit te Keulen. 

Zij heeft in Keulen gestudeerd; later in Toronto 
masterclasses kamermuziek gevolgd.

Ook een opleiding in de Feldenkraismethode 
volgde, want: “Je bespeelt je instrument door 
op een hoog niveau van je lichaam gebruik te 
maken.”
Zij is lid van de European PianoTeachers 
Association zowel in de Duitse als ook in de 
Nederlandse sectie, daarbinnen ook jurylid bij 
de landelijke graadexamens.
Haar leerlingen hebben op alle niveaus aan 
deze graadexamens deelgenomen.

Dorothea geniet ervan om met mensen van 
alle leeftijden te werken. Zij geniet er ook 
van om in meerdere talen over muziek - een 
wereldtaal -  te communiceren.

Maria Quant

OP BEZOEK BIJ DOROTHEA, PIANISTE EN PIANODOCENTE

MUZIEK OP DE LANDSTICHTING

Als je langs het huis van de familie Schokking loopt, is de kans groot, dat uit een van de kamers 
muziek te horen is. Naast de pianoklanken uit de lespraktijk van Dorothea zijn het de cello, de 
viool, de gitaar, dwarsfluit en zang, die verschillende familieleden laten klinken.



9juni 2013

DE KUNSTROUTE OP HERHALING?

BURENDAG

In het weekend van 21 en 22 september 2013 
wordt de Burendag georganiseerd.

In 2011 is met groot succes de eerste 
kunstroute in ons dorp gehouden. Het 
mooie weer, de variatie van kunst en de 
enthousiaste reacties zorgden voor een 
prachtig weekend waarin dorpsgenoten 
elkaar ontmoetten en hun passie voor kunst 
met elkaar deelden.

Velen vonden de kunstroute voor herhaling 
vatbaar. Dat is de reden om dit jaar opnieuw 
een kunstroute te organiseren in het 
weekend van burendag.

Of dat lukt en of het succes van 2011 
geëvenaard kan worden hangt af van de 
kunstenaars die mee willen doen.

Als u daarin geïnteresseerd bent, meld u dan 
aan op onderstaand adres met vermelding 
van uw personalia en de kunstuiting, bij 
voorkeur voor 10 juli a.s. U krijgt dan daarna 
bericht over de verdere gang van zaken.

Helmy Schellens- Stoks
Josuelaan 5

Heilig Landstichting
Wilbertschellens@planet.nl

Tel 0243888458
Mobiel 06 30 04 77 98

In een intieme sfeer, vergelijkbaar met 
‘vrije geluiden’ van de VPRO bieden de 
initiatiefnemers Esther Appels en Manito  
een gevarieerde programmering aan. Laat 
u muzikaal strelen door wereldmuziek, 
klassieke muziek of andere gevoelige klanken. 

Na een zeer succesvolle jaargang 2012-
2013 gaat de nieuwe reeks van de ‘Muzikale 
Streling’ concerten op 1 september van start 
met Portugese fado muziek van Emanuel 
Pessanha. 
Verder staan er o.m. op het programma: 
Richie Hanson, Indische top muzikant die al 
81 jaar ukelele bespeelt, vooral Hawaiaanse 
muziek (6 oktober).
Op 3 november komt de groep Klezmajeur 
met joodse klanken.
Op 2 februari ‘Parlanza’ Femke Wolthuis, 
voormalig rtl4 nieuwslezeres, met een 

verassend repertoire.
Op 6 april treedt Tomy Váradi op met 
Hongaars gipsy repertoire. 
De afsluiter op 1 juni is nog een verrassing.

De optredens beginnen om 11.30 uur, de 
entree bedraagt € 15,-- (inclusief drankjes).

Reserveren is mogelijk via  024 – 360 96 75 of 
via e-mailadres: info@centrumdeappel.nl
Informatie: www.centrumdeappel.nl

Op zaterdag 13 juli a.s. wordt er een culturele 
picknick in de tuin van Centrum de Appel 
gehouden. Binnenloop is om 14.00 uur. 
Aansluitend, om 15.00 uur is er een flamenco 
gitaarconcert van Manito. 

Aanmelden kunt U via bovenstaande 
gegevens.  

CONCERTPODIUM AAN DE GROESBEEKSEWEG

DE ‘MUZIKALE STRELING’

Onder de naam ‘Muzikale Streling’ vindt, in de paarse zaal van centrum de Appel aan de 
Groesbeekseweg 428 in Nijmegen, op iedere eerste zondag van de maand vanaf 1 september, een 
serie concerten plaats.
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BENT U OOK GEÏNTERESSEERD IN

ZONNE-ENERGIE?

Vrijwel iedereen is er inmiddels van overtuigd 
dat we naar een duurzamere samenleving toe 
moeten. 

Zonne-energie speelt daarbij een steeds 
belangrijkere rol, zelfs in ons land. 
Wist u bijvoorbeeld dat de hoeveelheid 
zonne-energie die in Nederland per m2 
per jaar instraalt het equivalent is van 
pakweg zo’n 1000 Kwh aan elektriciteit 
ofwel  grofweg de hoeveelheid energie die er 

vrijkomt bij de verbranding van zo’n  100 m3 
aardgas?
De prijzen van zonnepanelen zijn nu zodanig 
laag dat het in Nederland rendabel is 
geworden om als particulier – zelfs zonder 
subsidie – elektriciteit op te gaan wekken. In 
Heilig Landstichting zijn de eerste panelen 
inmiddels verrezen.  Ik ben nu bijna een jaar 
ervaringsdeskundige met mijn eigen panelen.

Als er belangstelling voor is wil ik graag een 
keer een voorlichtingsavond/presentatie 
organiseren. 

Daarbij komen dan verschillende 
zaken aan de orde (technische 
werking, welke paneelsoorten, 
functie van de omvormer, veiligheid & 
kwaliteit, salderen, kosten, subsidie, 
investeringsaftrek). Daarna kunnen 
we een installatie in de praktijk gaan 
bekijken.

Als u belangstelling heeft kunt u 
mij een mail sturen: webmaster@
dorpsverenigingheiliglandstichting.
nl of evt. bellen op 3978510.

Philip Wolbert

Het “groene hoekje” aan de Philippuslaan
(op de achtergrond ook de panelen van onze buren)
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In september start ik met het geven 
van hobolessen aan kinderen en 
volwassenen in het parochiecentrum 
van de Cenakelkerk. 

Ook wil ik op projectbasis een 
ORKEST/ENSEMBLE starten dat 
tweemaal per jaar meespeelt tijdens 
een viering in de Cenakelkerk. 

Volwassenen en kinderen die al wat 
langer een instrument bespelen en 
graag samenspelen kunnen zich 
aanmelden: alle instrumenten zijn in 
principe welkom! 

Hebt u interesse, stuur dan een mail 
aan Hvandergrinten@chello.nl of bel 
06 330 28 193

HERINNERING

Projectviering “Lekker samen 
zingen in de Cenakelkerk voor jong 
en oud”

Vrijdag 21 juni is de generale 
repetitie van 18.45 uur tot 20.00 
uur.
De viering is op zondag 23 juni om 
11.00 uur.

MUZIEKLES IN UW EIGEN WIJK

{ advertentie }
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Van 31 mei tot en met 20 juni vindt er in 
de bibliotheek van het Gelderse Wijchen 
(Oude Klapstraat 80) een expositie plaats 
van een aantal van foto’s van onze 
dorpsgenoot Marcel Krijgsman met als thema 
‘Popfotografie’. 

In deze expositie zijn foto’s van onder 
andere Matt Simons, DeWolff, The Kyteman 
Orchestra, Patrick Watson, Colin Stetson en 
pianist Nils Frahm te zien.

Deze expositie is gratis toegankelijk. Er vindt 
overigens geen officiële opening plaats, en 
Matcel zelf zal ook niet continue aanwezig 
zijn. De expositie is toegankelijk tijdens de 
openingsuren van de bibliotheek.

Fotoboek
Ter gelegenheid van deze expositie wordt ook 
een fotoboek uitgegeven. 
Behalve de foto’s die op de expositie te zien 
zijn, staan er ook foto’s van onder andere 
Mister & Mississippi, Chef’ Special, Bombay 
Showpig, Judas Priest, Rihanna, Kensington, 
Jacco Gardner, Meschiya Lake en Yori Swart 
en vele anderen in.

De kosten van dit 36 pagina’s tellende boek 
zijn € 37,95 (inclusief verzendkosten). 
Op de expositie is een inkijk exemplaar in te 
zien. 
Het boek zoals het geleverd wordt, is in A5 
formaat. Let wel: het inkijk exemplaar is in A4 
formaat!

POPFOTO’S VAN MARCEL KRIJGSMAN 

FOTO EXPOSITIE
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WAAR EEN DORPSBORREL AL NIET GOED VOOR IS...

BEN WINKELMAN

Beste mensen, waar een dorpsborrel al niet 
goed voor is......... Het is niet alleen gezellig 
maar ik merkte ook dat ik het erg leuk vind 
om muziek te maken en op te treden. 

Vroeger, vóór de kids er waren, deed ik het 
vaker. En nu begint het weer te kriebelen. 
Gewoon lekker zingen, gitaartje erbij.

Toen ik de redactie benaderde met mijn vraag 
voor dit bericht was men gelijk enthousiast. 
‘Je bent hartstikke leuk om naar te luisteren’. 
Dat geeft de burger moed. 
 
Is er een (feestelijke) gelegenheid of een ope-
ning (u mag het zelf bedenken) waar men live 
muziek op prijs stelt laat het me horen. 
Men kan me vragen tegen een onkostenver-
goeding.  
Het zijn vooral singersongwritersongs uit de 
jaren zeventig die ik breng (van bijvoorbeeld 
Billie Joel, Paul Simon en Jim Croce). 

En verder liedjes met een jazzy feel. En zoals 
een aantal van jullie heeft kunnen zien en 
horen tijdens de laatste dorpsborrel is zingen 
bij ons een gezinsgebeuren. 

Mijn vrouw Anja en dochter Anna  zingen ook. 
Wie weet is er een muzikale combi met hen 
mogelijk. 

Heb je interesse of wil je gewoon  op de 
hoogte worden gehouden van mijn (ons) mu-
zikale avontuur, ik ben bereikbaar per email: 
benwinkelmolen@outlook.com of telefonisch 
onder nummer 3226561.

vriendelijke groet,
Ben Winkelmolen



14 nummer 27, jaargang 7

{ advertentie }

Gevonden
In ‘t Zaaltje zijn de volgende 
kledingstukken blijven liggen, 
hangen, staan:

• Suede herenjas met bruine
 kraag  (ziet er erg goed uit)

• Blauwe sjaal
• Bonte sjaal
• Damespet zwart
• Paraplu blauw/wit

Neem contact op met Bert 
(06-13780897) 
of kom dinsdagmiddag even kijken.

Lid worden van de 
Dorpsvereniging
Indien u nog geen lid bent, maar 
dat wel graag wilt worden, stuurt 
u dan een e-mailbericht naar de 
secretaris: 

secretaris@dorpsverenigingheiligland-
stichting, of een briefje naar Sophiaweg 
115.   

De contributie bedraagt € 12,- per 
jaar per huishouden of adres.

Bridge
Elke week op dinsdagmiddag 
vanaf 14.00 tot 17.00 uur wordt er 
bridge gespeeld in 
‘t Zaaltje; wij zoeken mensen die 
dit kaartspelletje graag spelen 
en de tijd hebben om op deze 
middag te komen. Meestal is 

er wel een partner beschikbaar 
indien u die zelf niet heeft.
Kom gewoon binnen lopen en doe 
mee.
Momenteel draait er een 
bridgecursus op maandagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur; deze 
cursus zal een vervolg krijgen 
in september, wanneer we een 
nieuwe cursus organiseren; 

Biljarten
Ook zouden wij graag nog wat 
biljarters willen verwelkomen op 
de dinsdagmiddag; wie verveelt 
zich op dinsdagmiddag en zoekt 
een leuke afleiding?
Lekker ontspannen en geen 
hoog niveau. Kom maar gewoon 
aanlopen, altijd goed.

korte berichten
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Afgelopen jaar heeft een aantal mensen 
een beginnerscursus bridgen gevolgd in het 
Zaaltje.  

De cursus werd gegeven door Riet van der 
Landen, een zeer geduldige en enthousiaste 
bridgedocente. De meeste cursisten zijn nu 
zo ver dat zij op dinsdagmiddag mee kunnen  
bridgen op de bridgemiddagen, die wekelijks 
in het Zaaltje georganiseerd worden door 
Frits Meulenbeld.  
Riet heeft aangeboden, om bij voldoende 
belangstelling in het najaar weer  met een 
nieuwe beginnerscursus te willen starten. 

Zou u daar aan mee willen doen of 
heeft u vragen daarover, dan verzoek 
ik u met mij contact op te nemen: 
elsdewittevanderschoot@planet.nl. 
Telefoon: 0243241841. 

Ook mensen van buiten Heilig Landstichting 
zijn van harte welkom.

Els de Witte

BRIDGEN LEREN EN SPELEN IN ‘T ZAALTJE

BRIDGEN
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Z ondag 2 juni, een zonnetje achter me, 
het lijkt wel zomer. Gisteren zei de 
weerman dat het in het westen van het 

land net 11 graden was geworden, terwijl het 
de dag daarvoor de eerste echt bijna zomerse 
dag was. Op welke grens zitten we eigenlijk, 
wordt het nog zomer, of gaan we ongemerkt 
de herfst in. Massa’s water komen er vanuit 
Zwitserland en Duitsland, zoals dat wel eens 
in de winter het geval is. De uiterwaarden in 
onze (nieuwe) gemeente lopen de kans over 
te stromen. Gelukkig zie ik op mijn weerkaart 
dat het, als je dit leest, zonnig warm zal zijn, 
en zijn al deze woorden over een ander weer-
type overbodig gebleken. Gelukkig maar, dan 
nu de echte zaken.

Gisteren was ik in het Afrikamuseum, bij de 
opening van de nieuw ingerichte tentoonstel-
lingszalen. Dat is echt een feest geworden, in 
een mooie combinatie van historie en kunst. 
Oude gebruiksvoorwerpen, inzicht in de 
geschiedenis van dit continent, gecombineerd 
met Afrikaanse kunst uit de hedendaagse 
tijd. Een streling voor het oog, toegelicht door 
een enthousiaste directeur. En dit museum 
hoort ook een beetje bij ons dorp, op loopaf-
stand gelegen. De moeite waard.

Onze Vic is nog wat ouder geworden. Blijmoe-
dig verdraagt ze een beetje lopen, op haar 
best als het huiswaarts is. En dan wil ze er 
vaak ook nog een beloning voor. Vorig week-
end waren we een paar dagen naar Engeland. 
Dan hoor je dat ze bij de oppas het toch een 
beetje laat lopen (letterlijk) tot ze wat op haar 
gemak was. Gelukkig maakten ze daar geen 
drama van, maar het maakt het wel steeds 
moeilijker om haar achter te laten. Binnenkort 
gaan we een weekje naar Frankrijk, naar het 
platteland. Dan nemen we haar mee, een dag 
in de auto, waar ze zo de pest aan heeft. De 
ruimte die ze daar krijgt, zal niet helemaal op-
gebruikt worden. Het belangrijkste is echter 
dat ze wat vertrouwds om zich heen heeft. 
De discussie over opvolging is nog niet hele-
maal afgerond, eerst dit maar eens afmaken 
(nee, natuurlijk niet letterlijk).

Heb je ook zo de discussie gevolgd over de 
(werk)naam van de nieuwe gemeente (je weet 
wel, de vrijage tussen Millingen, Ubbergen 
en Groesbeek). Het is goed te begrijpen dat 
Groesbekers moeite hebben om niet meer in 
de gemeente Groesbeek te wonen (Berg en 
Dal was voorgesteld), het was voor hen wel zo 
gemakkelijk. Maar zoals wij Landstichters blij-
ven, blijft Groesbeek Groesbeek, ook al heet 
de gemeente anders. En dat besef is er nog 
onvoldoende, het voelt aan, zo hoor ik het, 
als van dat er iets van hen wordt weggeno-
men. Hier zal de komende weken verder over 
beslist worden. Ik kan me bijna niet voorstel-
len dat dit probleem groot genoeg is om de 
herindeling te stoppen.

Na de zomervakantie ga ik als wethouder 
beginnen met de vernieuwing van de WMO 
(Wet Maatschappelijke Ontwikkeling, vooral 
bekend van de thuiszorg, maar staat voor 
zoveel meer). Na de strategische (algemene) 
visie op de ontwikkeling van Groesbeek tot 
2025 willen we nu ook de sociaal-maatschap-
pelijke ontwikkeling verder vorm gaan geven. 
Dat wordt een proces waarin bewoners de 1e 
viool gaan spelen. Samen met jullie en jullie 
vertegenwoordigers/belangenbehartigers 
gaan we aan de gang om met elkaar vast te 
stellen wat de belangrijkste maatschappelijke 
opgaven van de komende jaren zijn en hoe we 
dat met elkaar gaan vorm geven. Ik hoop dat 
jullie mee gaan doen, en op het eind zeggen, 
dit hebben we toch maar mooi voor elkaar 
gekregen. Ik hoop jullie daarbij te ontmoeten.

Rest mij nog, aansluitend bij het begin van 
deze column, jullie een mooie zomertijd toe 
te wensen. We komen elkaar wel weer tegen, 
tot dan!
 

OP DE GRENS VAN DE LENTE

Pim Spaan
Nijmeegsebaan 72

6564 CH Heilig 
Landstichting
024 - 3605639 
06 - 54266189

pimpsaan@chello.nl
@pimspaan
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