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E
en nieuw jaar, een nieuwe Oorschelp. 
Met daarin veel nieuws en wetens-
waardigheden over onze mooie dorp. 

Ook dit jaar gaan we door met onze vaste 
rubrieken: 
•  “Ondernemen op de Landstichting”. De 

vorige keer kreeg zonwering Bazuin hier 
plek. Dit keer is het “Ondernemen voor de 
Landstichting” aangezien we aandacht 
geven aan Druk en Vorm, vanaf het eerste 
begin de drukker van ons blad. 

• In dit nummer leest u niet over “Kunst op de 
Landstichting”. 

•  “Zorg op de Landstichting” . Dit onderdeel 
gaat mogelijk een vaste rubriek worden. Het 
is een goede zaak dat er zorgaanbieders 
zijn en wij willen hen graag ruimte geven 
om uit te leggen wat de organisaties doen. 
Opdat we wat mondiger zullen zijn als we 
ze nodig hebben!

• “Tuinen op de Landstichting”. Dit keer 
maakt onze gastredacteur een wandeling 
door Heilig Landstichting. Haar beschrijving 
is, behalve beeldend aan wat tuinen te 

bieden hebben, ook zó geschreven dat u 
haar wandeling na kunt lopen.

                                           
We gaan door:
• met de mededelingen van het bestuur. Er 

gebeurt veel op de Landstichting!
• met het melden van evenementen die gaan 

komen 
•  met het berichten over de plannen van de 

Heemkundekring
•  met de vraag naar vrijwilligers

We gaan door:
• met de rubriek Korte berichten.  

Ook hier: er gebeurt veel!

We gaan door: 
• met u te vragen of u een keer een stuk wilt 

schrijven voor dit blad!  
Laat u het ons weten s.v.p. 

En natuurlijk zoals altijd is er: de column.

De redactie.

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 verschijnt half juni 2014. Nieuwe kopij graag inleveren voor 1 juni.

REDACTIE 
Maria Quant
Marleen Moggré
Odette Wolbert
Jan Lücker (vormgeving)

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

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@dorpsverenigingheiliglandstichting 
(of een briefje naar Sophiaweg 115). De contributie bedraagt €12,- per jaar per 
huishouden of adres.
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V
elen van ons lijden onder de grauwheid 
van onze winters. Daarom zoeken 
wij op grote schaal de zon op in de 

sneeuw of aan het strand in zonnige oorden. 
Terecht, want het is een oprecht genot de 
koude botten opgewarmd te voelen door een 
fleurig zonnetje. Daar kan geen psychiater 
of psycholoog tegenop! Deze winter is ons 
goed gezind. Een beetje nat misschien, maar 
tussendoor prachtige, zonnige dagen. De 
afgelopen week in ons vakantiehuis achter de 
Zeelandse duinen uitgebreid de laatste tien 
wilgen in onze tuin geknot: een forse klus, 
want de vorige knotexercitie was minstens 
acht jaar geleden. Het knotten zelf is niet 
zo ingewikkeld dankzij de kettingzaag, 
maar daarna begint het eigenlijke werk: 
het opruimen van de takken. Vooral als je 
zo ambitieus bent om van de takken een 
houtwal te maken en van de stammen 
haardhout. Gelukkig kwamen twee dochters 
op tijd ter hulp. Als extra beloning scharrelde 
een paar uur later een parmantige fazant 
– het geslacht laat zich raden - in volle 
kleurenpracht door ons opgeschoond bosje.

Over bosjes gesproken: de informatieavond 
over het nieuwe bestemmingsplan van het 
Kerkebosje was nuttig. De discussie na de 
inleidende informatie van de betrokken 
partijen (Gemeente Groesbeek en de Eerste 
Hulpstichting: eigenaar van de grond van het 
Kerkebosje) was levendig, soms zelfs verhit, 
maar steeds constructief. In deze Oorschelp 
staat een samenvatting en het hele verslag 
staat op de website.

Tijdens de Nieuwjaartoespraak kwam onze 
toenemende vrije tijd ter sprake. Wij leven 
steeds langer in goede gezondheid en 
hebben steeds meer tijd voor ontspanning. 
In de Griekse Oudheid betekende Scholei, 
scholing dus, ontspanning. Scholei staat voor: 
sport, theater, spelen, lezen en discussiëren. 
Hiervan word je een beter mens en leer je 
wat het leven betekent, althans volgens 
de oude Grieken. Waarschijnlijk hadden 
de oude Grieken groot gelijk. In het oude 
Griekenland was werken en geld verdienen 
niet het ultieme doel in het leven. Een van 
de redenen waarom we met zijn allen ouder 
worden is een hoger opleidingsniveau en 
onze welvaart die ons in staat stelt langer 
dan vroeger fysiek en geestelijk actief te 
blijven. Misschien kunnen wij, de bewoners 
van Heilig Landstichting, dit ter harte nemen 
en met elkaar optrekken, net als de oude 
Grieken. Vele activiteiten in ons dorp maken 
dit al mogelijk, maar de Dorpsvereniging, het 
Dorpsnetwerk en vele anderen binnen de 
projectgroep Heilig Landstichting 2015 zijn 
bezig met nieuwe initiatieven op dit terrein. 

Op de algemene ledenvergadering van 
26 februari zullen wij hierover 
uitgebreid met u over deze plannen 
gepraat hebben.

Theo de Witte, voorzitter bestuur van de 
Dorpsvereniging 

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.

Geen Dorpsborrel in april
Omdat Koningsdag in het laatste weekend van april valt en we dan allerlei 
andere activiteiten organiseren in de Heilig Landstichting, zal de dorpsborrel 
van april niet doorgaan.

Zie ook www. Zaaltjehls.nl
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M
mm, midden in februari een tuin 
bewonderen en dan vervolgens een 
stukje schrijven zal niet meevallen. 

De hoofdkleur is bruin en het meeste nieuwe  
groen laat zich nog maar net zien, een klein 
eindje boven de grond. Wat is er eigenlijk te 
zien in deze tijd? De winter is zacht en wie 
weet staat er toch al één en ander in bloei. Ik 
besluit om zo dadelijk een wandelingetje te 
maken langs de voortuintjes van ons dorp. In 
de kamer staat de televisie aan en de Neder-

landse schaatsers gaan aan de 10 km begin-
nen. Wie weet komen er straks weer drie in 
oranje het podium op om hun medailles in 
ontvangst te nemen. Ik raak geïnspireerd: aan 
het einde van mijn wandeling ga ik een denk-
beeldig podium bouwen, een klein podium 
voor de drie meest bijzondere vondsten van 
vandaag. 
Ik loop de straat uit en links de Nijmeegse-
baan op. Wat een overvloed aan sneeuw-
klokjes, ik tel de dubbele sneeuwklokjes en 

lenteklokjes voor het gemak gewoon als 
sneeuwklok mee, het zijn er honderden. Ze 
vermeerderen zich in veel tuinen, maar het 
meeste indruk maken ze hier op me, waar de 
voortuinen schuin vanaf de straat oplopen 
zo dat je als het ware een muur van sneeuw-
klokjes voor je ziet. Ik kom er achter dat ze 
geuren, en hoe. Daarvoor hoef ik hier gelukkig 
niet languit te gaan liggen, maar kan ik staan-
de mijn neus in de kleine witte kelkjes steken. 
De sneeuwklokjes gaan op veel plaatsen sa-

men met de krokussen die zich zelfs tot bui-
ten de tuinen begeven en in de plantsoenen 
en op de paadjes verder bloeien. We houden 
In de Heilig Landstichting voornamelijk van 
de paarse, slechts een enkele tuin heeft gele 
krokussen. Tussen deze bolletjes bloeit in veel 
tuinen nu al de kleine paarse maagdenpalm. 
Ik ga terug en dan door de Andreaslaan de 
Pauluslaan in, hier kan het tellen van de Chi-
nese toverhazelaar beginnen. Er zijn er min-
stens 15, misschien wel 20 verspreid over de 

DE VOORTUINEN IN HEILIG LANDSTICHTING

DE TUIN VAN...
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{ advertentie }

voortuinen van het dorp. Af en toe raak ik de 
tel kwijt omdat er ook zoveel moois in de ven-
sterbanken staat. Ik zie een raam waar vijf 
dezelfde potten met daarin vijf dezelfde ka-
merplanten staan, hier woont een liefhebber.                                                                                                        
Ach, de winterjasmijn loopt op zijn einde, hij 
begint ook al zo vroeg, vanaf  november laat 
hij zijn gele bloemetjes al zien. Het valt me 
op dat ik overal makkelijk de voortuin in kan 
kijken; slechts af en toe staat er een haag 
om wat privé te hebben, maar als ik een 
paar meter verder loop kan ik toch weer in 
de tuin kijken, de hagen zijn niet echt seri-
eus bedoeld... Daar, vlakbij een voordeur, een 
overdaad aan helleborussen in wit en zacht 
rood. En dan niet laag en met de bloem naar 
de grond gericht maar planten van zeker een 
halve meter hoogte en de bloemen kijken 
alle kanten op. Ik loop de Joanneslaan door 
en weer terug en dan door de Lucas- en de 
Philippuslaan. Paarse Azalea’s staan al in 
bloei en de knoppen van de Camelia staan op 
springen, als daar maar niet teveel vorst meer 
bij komt. In de Koning Davidlaan staat een 
bijzonder mooi klein boompje met roze bloe-
men, jammer genoeg ken ik de naam er niet 

van. Ook hier weer toverhazelaars in licht- en 
donkergeel. In de meeste tuinen wordt in de 
winter de boel de boel gelaten; waar vroeger 
de tuin ‘winterklaar’ werd gemaakt zie ik nu 
overal de ingedroogde silhouetten van wat 
was en wat weer komen gaat. Veel mooier zo. 
In de Rechterslaan het tuintje waar ik altijd 
even bij stilsta als ik naar de brievenbus loop. 
Deze is er helemaal klaar voor, alles is terug 
geknipt en verzorgd voor het geval de lente 
besluit wat vroeger te komen dit jaar. Als ik 
thuiskom pluk ik uit mijn eigen voortuin een 
paar sneeuwklokjes en zet ze in een vaasje. 
Eerst even ruiken. Mijn gedachten gaan naar 
het kleine podium en ik deel uit: brons voor 
de toverhazelaar die bloeit op de grens van 
de Andreas- en de Philippuslaan, wat een 
schoonheid. Het zilver is voor de gele winter-
akonietjes die ik zie staan in een verhoogde 
gemetselde bak op de hoek van de Nijmeeg-
sebaan/Josuelaan. En goud?  Op de Rechter-
slaan staat een huis te koop, de bewoners 
zijn er niet meer. In de voortuin staat onder 
het raam een rode roos die al die tijd gewoon 
door is gegaan met bloeien.

Esther Hinne
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You never walKING dinner alone ! 

Z
ondag 27 april verwelkomen wij alle 
oranje onderdanen voor ons jaarlijks 
wal-KING dinner. Het eetfestijn in Heilig 

Landstichting voor iedereen en door iedereen. 
Prinses Maximá stuurde de eerste editie nog 
een voorproever, dit jaar vertrouwen we op 
onze eigen kookkunsten.
Het wordt voor iedereen die meedoet een 
verrassende avond We hopen op minimaal 12 
deelnemende huizen.
 
Wat gaat er gebeuren:
Als u meedoet wordt u gekoppeld aan 
andere dorpsgenoten en tevens tafelgasten 
waarmee u samen geniet van een voor-, 
hoofd-, en nagerecht.  
Het idee is: de bewoners van het eerste adres 
maken een voorgerecht, van het tweede 
een hoofdgerecht, van het derde adres een 
nagerecht. 

(En misschien nog 
een vierde adres, die maakt een extra 
voorgerecht). U kunt zelf aangeven welke 
gang uw voorkeur heeft, maar we kunnen 
niet garanderen dat ieders wens wordt 
vervuld.

Als koken of mensen thuis ontvangen voor u 
een probleem is, geef dat dan ook aan. Dan 
kijken we samen naar de mogelijkheden die u 
wél heeft.
 
Ruim voor de feestdag krijgt u te horen 
welke gang u mag serveren en het aantal 
disgenoten. En u hoort op welk (eerste) adres 
u en uw tafelgenoten verzamelen voor het 
eerste gerecht. Vervolgens verhuist u met 
z’n allen naar het tweede adres voor het 
volgende gerecht, enzovoorts.  
 
Zo krijgt u een avond lang de kans om eens 
goed kennis te maken met de mensen die u 
misschien nog niet kende.  
Aan wie u gekoppeld wordt, is een verrassing: 
we houden wel zo veel mogelijk rekening met 
aantallen, afstanden, leeftijden, voorkeuren. 
Maar laat u vooral verrassen.
 
Het wal-KING dinner begint om zes uur tot 
ongeveer half elf.

Deelname kost niks, behalve dat wat u 
uitgeeft aan het gerecht dat u maakt.
Meldt u uiterlijk 31 maart aan door een 
mailtje te sturen aan Margreet Mooren-
Bartijn  mbartijn@gmail.com of een belletje 
naar 0645541612.

Graag horen wij het aantal mensen die u 
inschrijft en ook graag uw voorkeuren voor 
een voor-, hoofd- of nagerecht.
Ook willen we graag speciale dieetwensen 
weten, zodat we uw tafelgenoten daarvan op 
de hoogte kunnen stellen.
 
U hoort op tijd welke gang u mag serveren 
en waar u welkom wordt geheten op 27 april. 
Misschien wel bij u zelf.
Heeft u 20 april nog niks gehoord, neem dan 
zelf contact op.

het bestuur van de Dorpsvereniging



7maart 2014

Op 31 december van dit jaar houdt de 
zelfstandige gemeente Groesbeek 
formeel op te bestaan. 

Een aantal enthousiaste mensen in 
Groesbeek heeft het idee opgevat om op 28 
december een slotmanifestatie te houden in 
Groesbeek. 
Zij willen hiervan op een feestelijke manier 
afscheid nemen met alle kerkdorpen, die 
de gemeente Groesbeek rijk is en daar valt 
natuurlijk ook Heilig Landstichting onder.
Over de invulling van de dag wordt in de 
werkgroep, waar ondergetekende deel van 
uitmaakt, nog druk gebrainstormd en wij 
zullen u daarvan op de hoogte houden. 

Maar de datum staat in ieder geval vast en 
dat is zondag 28 december 2014!

In de werkgroep is in ieder geval al een idee 
besproken om een activiteit te ontplooien in 
Heilig Landstichting waar ieder gezin, adres, 
familie aan mee kan doen. 
Heilig Landstichting telt 350 adressen en het 
idee van Dorothé Derks is dat ieder adres 

één theedoek ter beschikking stelt waarmee 
in het hart van ons dorp een kunstzinnig 
labyrint wordt gemaakt. 
Op iedere theedoek staat het adres van 
de deelnemende inwoner van Heilig 
Landstichting vermeld en dat kan met 
potlood, pen, stift of kwast erop geschreven 
of geschilderd zijn of met garen erop 
geborduurd zijn of zoals u het zelf wilt.

Het is in ieder geval een kunstzinnig samen-
werk-project. Over de uitwerking van de 
ideeën wordt nog overlegd.

Heeft ook u een leuk idee voor deze dag en/
of wilt u graag meedenken en meedoen, dan  
kunt u zich aanmelden bij:

 Marja van Rossum – van Oppenraaij, 
tel. 3220931 of per e-mail: 

marjavanoppenraaij@hotmail.com. 

Voor suggesties en vragen over het labyrint 
kunt u contact opnemen met:

Dorothé Derks:
dorothe.derks@planet.nl 

EINDE ZELFSTANDIGE GEMEENTE 

GROESBEEK

een labyrint van theedoeken in Heilig Landstichting
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VERSLAG INFORMATIEAVOND 17 DECEMBER 2013

BESTEMMINGSPLAN HET KERKEBOSJE

Wethouder Thijssen vertelde, dat in het verre 
verleden (jaren ‘50) een bestemmingsplan 
bebouwing mogelijk maakte voor een groot 
gebied in Heilig Landstichting, waaronder de 
gronden van het Kerkebosje. 
Dit bestemmingsplan is nooit gewijzigd.

Enkele jaren terug kwam de Eerste 
Hulpstichting met het plan voor 
woonbebouwing in het Kerkebosje. De 
gemeente heeft dit plan op basis van 
het bestemmingsplan geweigerd. Hierbij 
speelde mee dat het bosje onderdeel 
uitmaakt van de Ecologische hoofdstructuur 
en als Rijksmonument is aangewezen. 
Nu overweegt de Stichting om binnen de 
bosbestemming een natuurbegraafplaats 
mogelijk te maken. Dat heeft nu geleid 
tot het voorliggende (concept) ontwerp 
bestemmingsplan Kerkebosje. Het plan komt 

binnenkort ter inzage. We staan aan het 
begin van een nieuw traject. 

De heer Peters gaf aan dat de oude plannen 
(met woningbouw) veel geld hadden 
kunnen opleveren. Geld dat heel hard 
nodig is voor het museumpark Oriëntalis. 
De heer Peters wijst op de provinciale 
financiële hulp die Oriëntalis onlangs heeft 
ontvangen en veronderstelt de situatie 
rondom het museum verder als bekend 
bij de aanwezigen. Desgevraagd door de 
voorzitter geeft de heer Peters aan dat het 
nog wel enkele jaren zal duren voordat het 
Kerkebosje in gebruik wordt genomen als 
natuurbegraafplaats. 

De heer Verouden licht aan de hand van een 
presentatie het ontwerp bestemmingsplan 
Kerkebosje toe. In het nieuwe 
conceptplan zijn specifiek opgenomen de 
asbestemmingen, het aantal verstrooiingen 
per jaar en een beperkt aantal graven. 
Na de presentaties geeft de voorzitter de 
aanwezigen de gelegenheid om vragen te 
stellen. Hiervan wordt uitgebreid gebruik 

gemaakt. Op concrete vragen over hoe de 
begraafplaats er uit gaat zien, kan op dit 
moment nog geen antwoord worden gegeven, 
omdat dit ontwerp nog niet uitgewerkt is. 
De heer Peters geeft aan dat na goedkeuring 
van het bestemmingsplan het plan voor de 
nieuwe begraafplaats in het Kerkebosje uit-
gewerkt gaat worden. Deze plannen zullen 
aan de omwonenden gepresenteerd worden. 
Enige bewoners bieden aan om samen met 
de omwonenden het inrichtingsplan op te 
stellen en zo tot een mooie verbinding tussen 
Museum, Kerkebosje, Cenakelkerk en de kern 
te komen. De gemeente zal met de Stichting 
bezien hoe deze handschoen kan worden 
opgepakt. 

De Dorpsvereniging heeft het initiatief genomen tot deze informatieavond in ‘t Zaaltje.
Circa 50 bewoners van Heilig Landstichting waren hier naar toe gekomen.
Wethouder Thijssen en de heer Verouden van de gemeente Groesbeek en de heer Peters van de 
Eerste Hulpstichting gaven korte presentaties. De avond werd geleid door de voorzitter van de 
dorpsvereniging: Theo de Witte.

het Kerkebosje



9maart 2014

O
p donderdag 17 april 2014 vertoont 
de Heemkunde werkgroep een aantal 
films over dorp en Museum Heilig 

Landstichting.

De films zijn een aantal jaren geleden 
gemaakt door Hans van Luik.  Daarnaast 
vertonen we een uittreksel van de films die 
de NCRV en Omroep Gelderland een tiental 
jaren geleden gemaakt hebben.
Na de pauze volgt een diapresentatie over de 
spoorlijn Nijmegen/ Kleve , die sinds 1865 een 
barrière vormt tussen Brakkenstein en Heilig 
Landstichting en nog niet zo lang geleden 
een onderdeel was van de internationale 
verbindingen van Amsterdam met München 
en Klagenfurt.

Ook lag aan deze spoorlijn nabij de Sionsweg, 
een tiental jaren het station Heilig Land.

Wij hopen op een grote opkomst en 
garanderen U een interessante avond.
De presentatie wordt gehouden in ’t Zaaltje 
aan de Carmelweg en begint om 20.00 uur.

Frans Geertsen
 

FILMS BIJ HEEMKUNDEKRING

Delahaije Voetreflextherapie Plus
Nu een kennismakingsbehandeling met 50% korting!
Vergoeding door zorgverzekeraar is veelal mogelijk.

Moses en Aaronlaan 16
6564 BH Heilig Landstichting

024-8453136
a.delahaije@upcmail.nl

www.voetreflexcoach.nl

Meer vitaliteit?
Extra reinigingen?

{ advertenties }

De voorzitter stelt vast dat onderling 
vertrouwen belangrijk is. Deze avond heeft 
hopelijk hiervoor een goede basis gelegd. 

Het volledige verslag van deze informatie 
avond kunt u vinden op de website van de 
Dorpsvereniging.

Als het plan gepubliceerd wordt, dat kan dit 
op de gemeentelijke website (en op www.
ruimtelijkeplannen.nl) bekeken worden.

De gemeente zal de Dorpsvereniging infor-
meren als het zover is. Hier zal overigens 
naar verwachting nog wel enige tijd overheen 
gaan.

Rapporteurs: 
H.J.I. (Huub) Verouden 

( van de afdeling ruimte en welzijn van de gemeente)

 Lies van Campen 
(bestuurslid van de Dorpsvereniging)

foto uit de oude doos: station Heilig Land 
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O
p zaterdag 26 april gaan we in ons dorp 
de eerste Koningsdag vieren!! Het 
wordt een feestelijke dag voor jong en 

oud. 
Het Oranje Comité organiseert voor 
de kinderen een vossenjacht. Ook een 
stormbaan zal niet ontbreken.  
Net zoals voorgaande jaren vindt er ook 
weer de traditionele Tombola plaats. Dit jaar 
is de opbrengst bestemd voor de Stichting 
Waterproject Nepal. Deze zet zich in voor een 
adequate watervoorziening in de Kaski-regio 
in Nepal.

Naast de Tombola is er tevens een vrijmarkt 
waar u spullen kunt verkopen en kopen! 
Het bestuur van de dorpsvereniging heeft 
besloten om ook een eigen kraam op de 
vrijmarkt neer te zetten. De opbrengst van 
deze kraam is tevens bestemd voor het 
waterproject van Ellen en Dick. Wilt u spullen 
ter beschikking stellen voor verkoop door het 
bestuur of heeft u mooie nieuwe spullen, die 
geschikt zijn als cadeautje voor de tombola 
dan kunt u deze inleveren bij Odette Wolbert, 
Philippuslaan 16 (tel: 3978510)

We hopen dat u met zoveel mogelijk 
mensen komt deelnemen aan deze gezellige 
koningsdag! Nadere details zullen nog volgen 
in het Oorbelletje.

De Stichting Waterproject Nepal werd in 
2009 opgericht door onze dorpsgenoten Dick 

Verstegen en Ellen Deiman, die eerder met 
eigen ogen zagen hoe een schrijnend gebrek 
aan water het leven in deze regio beïnvloedt. 
De Stichting Waterproject Nepal richt zich 
in eerste instantie op de watervoorziening 
in de dorpen Kaskikot, Dhikur-pokhari en 
Sarangkot. Met uw hulp kan de stichting de 
ca. 11.000 inwoners van deze dorpen een 
beter leven bieden.

Er is het nodige gebeurd sinds het artikel over 
dit project in de Oorschelp nr. 26 van maart 
vorig jaar: 
•  Het belangrijkste is dat de 

hoofdtransportleiding, een pijp van ruim 
40 kilometer, helemaal gelegd is. Dick en 
Ellen hebben dat zelf kunnen constateren 
toen ze er eind vorig jaar waren. Op de 
foto zie je drie Nepalese wateringenieurs, 
de directeur van The Nepal Trust die de 
uitvoering verzorgt (Jeroen van den Bergh, 
geheel rechts) en Ellen en Dick. Ze staan 
bij een punt waarop de stalen pijp van de 
overheid gekoppeld is aan de pijpen die door 
de stichting zijn gelegd)

• In 2014 wordt er gewerkt aan het uitrollen 
van de distributieleidingen naar de 
tappunten voor de huishoudens (1 tappunt 
per 3 a 4 huishoudens) en de scholen.

• De stichting gaat de komende maanden de 
boer op om nog ca 25.000 euro bij elkaar 
te krijgen als aanvullend budget voor de 
distributielijnen en de daarbij behorende 
wateropslagtanks.

ZATERDAG 26 APRIL

VIERING KONINGSDAG 

De opbrengst 

van de

Tombola is 

dit jaar 

bestemd 

voor Nepal-

waterproject!

Dick Verstegen en 
Ellen Deiman met 
medewerkers van 

het waterproject in 
Nepal
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ONDERNEMEN IN HEILIG LANDSTICHTING

DRUK EN VORM

Bij DRUK EN VORM op Heijendaalseweg 
241 wordt onze Oorschelp vanaf 
de eerste uitgave in 2007 tot volle 

tevredenheid gedrukt. Reden genoeg voor een 
nadere kennismaking.

De zaak wordt geleid door Marieken 
Hoefnagel en haar moeder Wilma van Asch.
Aanvankelijk zijn ze gestart met een 
drukkerij. Toen, op een gegeven moment, de 
machines vervangen moesten worden, zijn 
zij overgegaan op printen oftewel digitaal 
verwerken en kopiëren.

De organisatie is kleinschalig. Daarom kan 
er snel gewerkt worden en kan iets wat 
met spoed af moet, ook afgemaakt worden. 
Hiervan heeft de Oorschelp geprofiteerd.
Er worden o.m. scripties, verenigingsbladen, 
rouw-en trouwboekjes, lesmateriaal voor 
scholen geprint en in opdracht textiel en 
diverse cadeauartikelen met uw eigen foto of 
tekst bedrukt. 

Via de webwinkel Etsy worden kant en 
klare cadeautjes aangeboden, zoals 

bedrukte tassen, notitieboekjes en 
prints. Deze website is te vinden op 
www.etsy.com/shop/invisiblecrown

Naast kopiëren, printen, scannen 
en de webshop is er in de zaak een 
groot aantal (ansicht)kaarten te koop 
waaronder ook van de Landstichting!
Tenslotte worden er postzegels 
verkocht en kunnen pakketten via 
DHL verstuurd worden.

We brengen deze zaak graag onder 
uw aandacht.
www.drukenvorm.nl
info@drukenvorm.nl

{ advertentie }

 Marieken Hoefnagel voor haar zaak aan 
de Heijendaalseweg 241 in Nijmegen
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Alles verandert en niets blijft. Dat is maar 
goed, want rust roest. We weten inmiddels 
dat permanente scholing, in de meest brede 
zin des woords, goed is voor lijf en leden. 
Je kunt er zelfs oud mee worden in goede 
gezondheid. Nog niet zo lang geleden dachten 
we dat Vadertje Staat continu voor ons zou 
zorgen tot de rollator en luiers (tegenwoordig 
pampers) toe. Maar nu is het de zelfredzaam-
heid wat de klok slaat. Is dat erg of vervelend? 
Dat hangt af van je eigen insteek en mentali-
teit. Maar goed, laten we bij de feiten van ons 
Jaarplan 2014 blijven.

Het project Heilig Landstichting begint aardig 
op stoom te komen. De eerste praktische 
activiteiten zijn al gestart of gaan binnenkort 
de lucht in. De zevende versie van de notitie: 
“Heilig Landstichting 2015, een ontmoetings-
plaats voor ons allemaal: jong en oud” is 
tijdens de ALV uitvoerig besproken. De notitie 
staat op de website van de Dorpsvereniging. 
We hebben een projectgroep en duidelijk ac-
tieplan dat steeds aangepast wordt op basis 
van nieuw ingebrachte initiatieven.  Vanuit 
de ledenvergadering kwam de oproep om in 
het project de sociale ontmoetingsplekfunctie 
van onze dorpshuizen een hoge prioriteit te 
geven. Deze oproep heeft de volledige steun 
van de projectgroep. Een jeu-de-boulesbaan 
zou een andere ontmoetingsplaats kunnen 
zijn. Een spontaan benoemde actiegroep, 
gecoördineerd door Henk Bongers, zal dit 
voorstel op korte termijn gaan uitwerken, 
uiteraard met ondersteuning van het bestuur. 

Het bestuur, verrijkt met de nieuwe bestuurs-
leden: Lies van Campen-Mangnus, Margreet 
Mooren-Bartijn en Odette Wolbert, bruist van 
energie en ideeën, maar we zijn nog steeds 
op zoek naar minimaal een nieuw bestuurslid. 

Daarnaast loopt Joost’s termijn in de loop van 
dit jaar af, waarmee het bestuur secretaris-
loos dreigt te worden. Weet u goede kandida-
ten, aarzel niet dit met ons te delen.

In 2014 gaan we door met de lopende en suc-
cesvolle activiteiten, zoals het dorpsnetwerk 
met zijn straatcontactpersonen, de dorpslun-
ches, de dorpsborrels (op zondagmiddag) en 
de vele andere activiteiten, georganiseerd 
door de verenigingen en actiegroepen in HL. 
Tijdens de Dorpslunches en Dorpsborrels, 
inclusief de Nieuwjaarsborrel, worden regel-
matig presentaties of muzikale intermezzo’s 
georganiseerd voor en door bewoners van 
Heilig Landstichting. 
Daarnaast zullen wij, samen met een aantal 
actieve bewoners en het Oranje Comité, de 
Kunstroute, de WalKingdinner, activiteiten 
rondom Koningsdag organiseren. Op straat-
niveau zullen regelmatig kleinschalige evene-
menten, zoals straatborrels, plaatsvinden.

Communicatie over al deze activiteiten vindt 
plaats via het maandelijkse Oorbelletje en 
de driemaandelijkse Oorschelp, mede dankzij 
inspanning van Joke Droog, Maria Quant en 
vele anderen. We leven in een elektronisch 
tijdperk. Daarom steken wij, maar vooral Phi-
lip Wolbert, veel tijd en energie in de inrichting 
van de website, ons belangrijkste commu-
nicatiemedium binnen HL. Wij beperken ons 
niet tot de informatie van en voor de Dorps-
vereniging, maar onze website is een medium 
voor alle activiteiten (onder andere cursussen 
in ’t Zaaltje, Heemkundekring, KBO HL) en in-
formatie die relevant is voor de bewoners van 
HL. Daarnaast gebruiken wij de Dorpsmail 
om u op de hoogte te houden van incidentele 
informatie en gebeurtenissen, variërend van 
ongewenste bezoekers tot aankondiging van 
een Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur van de 
Dorpsvereniging Heilig Lanstichting

JAARPLAN DORPSVERENIGING 2014

HEILIG LANDSTICHTING: QUO VADIS?

“In 2014 gaan we door 

met de lopende en 

succesvolle activiteiten”
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Vrijdag 28 maart 2014:  
Excursie naar Gemeentemuseum in Den Haag
Deze excursie maken we met de Museum 
Plus Bus. In het Gemeentemuseum is op het 
ogenblik tevens een deel van de collectie van 
het Mauritshuis te bezichtigen.
De BankGiroLoterij bekostigt deze reis. De 
deelnemers dienen alleen de gezamenlijke 
lunch te betalen.
(De excursie is overtekend; helaas kunnen 
deze keer geen niet-leden deelnemen). 
Vertrek om 08.30 uur vanaf de parkeerplaats 
tegenover Hostellerie Rozenhof.

Donderdag 3 april 2014: 
52ste Jaarvergadering
Zoals dat volgens onze staturen behoort legt 
het bestuur in deze bijeenkomst rekening 
en verantwoording af aan de ‘leden in deze 
vergadering bijeen’. In ‘t Zaaltje.

Donderdag 1 mei 2014:
Excursie naar de Historische Tuin in Lent
Het vroegere dorp Lent stond bekend om 
zijn tuinbouw en plantenteelt – en leverde 
dagelijks groente en bloemen aan de stad 
Nijmegen. Iets daarvan is behouden in de 
Historische Tuin.

Begin juni 2014:
Jaarlijks bustocht
De juiste datum en het reisdoel zijn op het 
ogenblik nog niet bekend. Daarover verschaf-
fen we, in de loop van de komende maanden 
nadere inlichtingen.

Bij al deze bijeenkomsten zijn introducés en 
belangstellenden van harte welkom!

{ advertentie }

PROGRAMMA KBO

{ advertentie }
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In de Nebokerk is men bezig met het 
realiseren van een bijzonder project. Iets 
dat past in de huidige maatschappelijke 
ontwikkelingen. Er wordt gestreefd naar 
een woon- en werkgemeenschap voor een 
groep kwetsbare mensen die niet in een 
zorginstelling hoeven te wonen. 

Er worden in eerste instantie 51 
appartementen gerealiseerd. Naast wonen 
zal er een activiteiten- en werkaanbod 
worden gerealiseerd, waarmee verbinding 
wordt gemaakt met de maatschappij.

Het project wordt gerealiseerd door de RIBW 
Nijmegen & Rivierenland in samenwerking 
met een aantal zorginstellingen waaronder 
Dichterbij en Iriszorg. 
De RIBW Nijmegen & Rivierenland is een 
regionale instelling voor begeleiding bij 
wonen, dagbesteding en werk. Informatie 
over deze organisatie is te vinden op hun 
website:
www.ribw-nijmegenrivierenland.nl

Er is op 23 januari een eerste 
kennismakingsgesprek geweest tussen 
het Bestuur van de dorpsvereniging en 
vertegenwoordigers van de RIBW. Contact 
met de buurt vindt men  belangrijk. Een 

streven van de RIBW is dan ook om 
een buurtcommissie te realiseren waar 
buurtbewoners en toekomstige bewoners 
van de Nebo elkaar kunnen ontmoeten 
en informeren. Ook kunnen er vanuit de 
buurtcommissie gezamenlijke initiatieven 
ontstaan. Odette Wolbert heeft zich 
inmiddels vanuit het bestuur aangemeld om 
plaats te nemen in de buurtcommissie.

In de volgende Oorschelp zal er uitgebreidere 
informatie volgen over dit Neboproject.

NIEUWE INVULLING NEBOKERK

WOON-/WERKGEMEENSCHAP IN 

NEBOKERK

{ advertentie }
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INITIATIEF VAN BUURTMARKT BREEDEWEG

UNIEKE 

BOODSCHAPPENSERVICE

Het doen van boodschappen kan een 
hele opgave zijn, zeker voor mensen 
die minder mobiel zijn. Maar soms ook 

omdat simpelweg de tijd ervoor ontbreekt. 

Buurtmarkt Breedeweg biedt een 
unieke gratis boodschappenservice. Vul 
hiervoor de bestellijst op de website 
www.buurtmarktbreedeweg.nl in. 
Medewerkers van de Buurtmarkt zoeken de 
bestelde producten bij elkaar en leveren ze op 
het afgesproken tijdstip bij u af, ook in Heilig 
Landstichting. Betalen kan bij de chauffeur.   
Buurtmarkt Breedeweg is een 
supermarkt waar naast het reguliere 
supermarktassortiment, veel regioproducten 
te krijgen zijn. Ambachtelijk vlees van de 
lokale boer, groente en fruit van diverse 
biologische boerderijen uit de buurt, honing, 
vruchtensap, bier en nog veel meer. Ook heeft 
de supermarkt een eigen bakkerij en een 
lunchroom. 

Buurtmarkt Breedeweg is een maat-
schappelijke onderneming van Pluryn. 
De medewerkers zijn voornamelijk 

mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt. Er werken meer dan 35 
mensen met een verstandelijke handicap 
en/of gedragsproblematiek, mensen 
met psychiatrische indicatie, met een 
participatiebaan vanuit de gemeente, met een 
WSW achtergrond en vrijwilligers. 
U vindt Buurtmarkt Breedeweg aan de 
Bredeweg 61 in Groesbeek. Het telefoon-
nummer is 024 – 397 08 63.

Wim Mulder en Hans Nelissen, Pluryn

P.S. Dit initiatief is ontwikkeld in het 
kader van project Heilig Landstichting 

2015 en heeft de volledige steun van de 
projectgroep HL 2015. We beschouwen deze 

boodschappendienst als een proefproject. 
Bij succes gaat de projectgroep uitzoeken hoe 

we deze samenwerking kunnen uitbouwen. 

Uw mening hierover en ervaring met de 
boodschappendienst zijn zeer belangrijk.

De projectgroep HL 2015

De digitale oppascentrale zorgt er voor, dat oppassen en 
oppasgezinnen uit Heilig Landstichting elkaar gemakkelijker 
kunnen vinden!
Ons nieuwe initiatief in Heilig Landstichting is aangekondigd 
in de laatste Oorschelp en is succesvol van start gegaan: 5 
oppasmeisjes en 2 gezinnen hebben zich aangemeld!
Natuurlijk is dit maar een begin: alle jonge gezinnen uit Heilig 
Landstichting kunnen zich nu aanmelden, zodat niemand 
straks nog verlegen hoeft te zitten om een oppas, die ook 
nog eens vlakbij woont!!
 Ook oppassen zijn natuurlijk nog steeds van harte welkom 
zich aan te melden!!

Als je je aanmeldt bij de 
oppascentrale, zetten wij jullie 
gegevens in het bestand van 
de oppascentrale. Jullie krijgen 
vervolgens van ons een mail met 
instructie, zodat je bij de lijsten met 
oppassen uit Heilig Landstichting 
en overige oppasgezinnen kunt 
komen. 

Nooit meer verlegen om een goede 
oppas!
Af en toe een centje bijverdienen 
met leuk werk in de buurt!
Aanmelden via: 
oppas@dorpsverenigingheiliglandstichting.nl

Hartelijke groet,
Lies van Campen en Isolde Smale

DIGITALE 

OPPASCENTRALE
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Als wijkverpleegkundigen van thuiszorg 
organisatie ZZGzorggroep, werken 
wij in Berg en Dal en de Heilig 

Landstichting aan een gezonde buurt. 
Dat doen wij samen met een wijkgericht 
team van professionals. Wij zijn er voor alle 
mensen in de wijk en werken samen met 
huisartsen, gezondheidsinstanties en andere 
hulpverleners.

HULP BIJ VRAGEN
Ons doel is dat iedereen in Berg en Dal en de 
Heilig Landstichting optimaal kan leven en 
wonen. Dat is niet voor iedereen mogelijk. Een 
beetje ondersteuning kan hierbij helpen. Wij 
beantwoorden uw vragen over gezondheid, 
maar ook over wonen en welzijn. Ook helpen 
wij u bij het regelen van zorg. Zo leveren wij 
verpleegkundige- en persoonlijke verzorging 
in de wijk. Voor uzelf, maar ook voor uw 
ouders, kinderen, partners of buren.
 

BUURT IN KAART
We verdiepen ons in Berg en Dal en de 
Heilig Landstichting. We onderzoeken welke 
gezondheidsproblemen er spelen en wat 
onze bijdrage kan zijn in het oplossen én 
voorkomen ervan. We hebben korte lijntjes 
met het dorpsnetwerk en schuiven aan bij de 
dorpslunch. U als lezer houden we graag op 
de hoogte via deze krant.

CONTACT 
Ons team heeft een kantoor in het 
Gemeenschapshuis op de Kerstendalseweg. 
U kunt ons door de week bellen van 12 tot 14 
uur via 06-20430573 of bereiken per e-mail 
via team.bhv@zzgzorggroep.nl. 
Zie ook: www.zzgzorggroep.nl

We zijn er voor u en wie weet tot ziens!

Team thuiszorg Berg en Dal en Heilig Landstichting 

UW WIJKVERPLEEGKUNDIGE 

ZICHTBAAR IN DE WIJK

Onderstaand stuk kregen we toegestuurd 
van thuiszorgorganisatie ZZGzorggroep. 
We brengen het graag onder uw aandacht.

Omdat we vermoeden dat er mensen zijn die, 
net als uw verslaggever, weinig of niets weten 
over de organisatie van de Zorg, vermelden 
we deze gegevens erbij.

Thuiszorgorganisaties zoals ZZG zorggroep 
geven verpleegkundige en persoonlijke zorg. 
Thuiszorg voor huishoudelijke zorg wordt door 
andere organisaties gedaan.

De verpleegkundige- en persoonlijke zorg 

door ZZG zorggroep wordt vergoed door de 
AWBZ plus daarbij een eigen bijdrage. 
Op het kantoor kan men, zo nodig, geholpen 
worden met een indicatieaanvraag. 
Voorts zijn er contacten met bijvoorbeeld 
fysiotherapeuten.

De ZZG zorggroep wil zichtbaarder worden 
in de wijk. Door contact met bijvoorbeeld 
het Dorpsnetwerk en het bijwonen van 
de maandelijkse dorpslunch trachten ze 
een bijdrage te leveren in het oplossen en 
voorkomen van gezondheidsproblemen.

Maria Quant

ZORG IN HEILIG LANDSTICHTING
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Bewegingstuin Pro Persona 

Doe mee met sportief bewegen in de Bewegingstuin van Pro Persona aan de overkant van 
de Nijmeegsebaan, onder professionele begeleiding van Youri Kiriwenno. 
Bij minimaal 8 aanmeldingen start hij weer een groepje, zoals ook de afgelopen jaren. 
De groep start als het wat warmer is, ongeveer rond mei van 15:15-16:15 op vrijdagmiddag. 
Youri vraagt een kleine vergoeding. 

Aanmelden via Odette Wolbert: 
philip.odette@gmail.com. 

BRIEF VAN PRO PERSONA

Beste bewoners van Heilig Landstichting
Mijn naam is Jessica Albers en ik werk voor de 
afdeling Dagbesteding van GGZ Propersona.

Als instelling liggen wij vlak bij uw dorp. In 
het verleden hebben we wel eens contact 
gehad met inwoners van Heilig Landstichting 
door middel van de kleine kerstmarkt die 
georganiseerd werd  bij de Cenakelkerk. Wij 
verkochten onze producten van Dagbesteding 
waarbij we ook een deel van de opbrengst 
afdroegen aan een goed doel van de kerk.

Dit is al jaren geleden. Inmiddels komen er 
bij de Dagbesteding op het terrein zo’n 300 
cliënten per week één of meerdere dagdelen 
werken, leren, sporten en hun vrije tijd 
invullen onder begeleiding van een team van 
professionele activiteitenbegeleiders

Wij merken dat door vooral bezuinigingen 
op verpleegafdelingen er een aantal cliënten 
steeds moeilijker bereikt wordt om deel te 
nemen aan activiteiten.

Er is onvoldoende tijd om hen zoveel 
aandacht te geven dat ook zij het initiatief 
nemen om bv. te komen wandelen of koken.

Om aan deze vraag van cliënten te kunnen 
voldoen zijn wij op zoek naar een aantal 
vrijwilligers die het leuk zouden vinden om 
ism met een professionele begeleider een 
activiteit te begeleiden. U kunt hierbij denken 
aan bv het verzorgen van een beautyuurtje, 
wandelen, een muziekuurtje verzorgen of iets 
lekkers koken.
Het lijkt ons zo leuk als er vrijwilligers zouden 
komen uit de eigen wijk. Contact met je buurt 
is fijn en bevordert de integratie, zeker voor 
cliënten die voor langere tijd op het terrein 
van Propersona wonen. De vrijwilligers 
worden na een inwerkperiode begeleid door 
onze vaste medewerkers, zijn verzekerd en 
ontvangen een onkostenvergoeding.

Ik ben benieuwd naar uw reactie, u kunt mij 
bereiken in kantooruren op 
Telefoonnummer 024 3283331 of per mail 
j.albers@propersona.nl
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{ advertentie }

korte berichten

Concert in de Cenakelkerk
Op zondagmiddag 13 april geeft het koor 
Surplus uit Nijmegen een passieconcert in 
de Cenakelkerk.

Programma:
Heinrich Schütz         Musikalische Exequien   
   op.7
Giovanni Pergolesi    Stabat Mater dl. 1
Charles Gounod         Les sept paroles du  
   Christ sur la croix

Aanvang om 15.00 uur.
Kaarten  € 15,-- en in de voorverkoop  
€ 12,50, incl. programmaboekje

Online reserveren kan via 
www.koorsurplus.nl

Opbrengst decemberactie Voedselbank 
Een marathonuitzending twee 
dagen vóór kerstmis door Omroep 
Groesbeek en een inzameling in de vijf 
supermarkten die elke week voedsel 
leveren aan de voedselbank (Supercoop, Jan Linders, Albert Heijn Groesbeek en 
Plus in Malden en Mook) hebben een 
groot aantal artikelen en geld-donaties 
opgeleverd. 
De voedselbank Groesbeek helpt ruim 60 
huidshoudens. En dat aantal stijgt nog 
steeds.
Namens klanten en vrijwilligers heel veel 
dank!

Voor nadere toelichting kunt u contact opnemen met Peter Maas via 
info@voedselbankgroesbeek.nl
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{ advertentie }

Kunstcollectie in Museum het Valkhof

Van 18 april tot 24 augustus 

dit jaar wordt een grote 

overzichtstentoonstelling gehouden van 

een deel van de kunstcollectie van Lili en 

Henk van Mulukom, bewoners van ons 

dorp, in Museum Het Valkhof. 

Wij hopen er in de volgende editie op 

terug te komen.

Nadere informatie op de volgende link:

www.kunstkrant.nl/-van-mulukom.html.

See True Mindfulness
De acht-weekse basistraining Mindfulness start op 

woensdagavond 2 april van 19.30 uur tot 22.00 uur in 

’t Zaaltje. 
Aanmelden en meer informatie op: 

www.mindfulness-trainingen.nl
See True verzorgt op meer dan 25 plaatsen in 

Nederland mindfulness-trainingen.

Compassietraining is een vervolgtraining voor wie de 

8-weekse mindfulnesstraining hebben gevolgd en de 

wens hebben vriendelijke aandacht en acceptatie in 

hun leven te integreren.
De compassietraining (6 weken van 9.30 uur -12.00 

uur) start op  Zaterdagochtend 5 april van 9.30 uur 

-12.00 uur in het Bosduiveltje.

Meer informatie bij Ignaas Bongers (06 50 65 21 56), 

igmbongers@me.com, www.ignaasbongers.com
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LAATSTE JAAR EN NOG MEER.

Pim Spaan
Nijmeegsebaan 72

6564 ch heilig landstichting
06 - 54266189
024 - 3605639

pimspaan@kpnmail.nl

co
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m
nO

ver 91/2e maand is het afgelopen. 
Een periode van ruim 81/2 jaar als 
wethouder in onze mooie gemeente 

sluit ik dan af. Het is genoeg geweest, tijd 
voor nieuwe dingen, tijd voor versteviging van 
bestaande zaken, tijd voor loslaten. 

Er komt een nieuwe gemeente (Groesbeek of 
Berg en Dal, je hebt het zelf voor het zeggen), 
en dat is een ideaal moment om voor jezelf 
helder te maken waar je je energie nog in 
wilt stoppen. En dat is niet meer de directe 
verantwoordelijkheid nemen voor reilen en 
zeilen van de gemeenschap, maar nu op de 
achterbank tijd nemen voor reflectie, gezin, 
kleinkinderen en andere leuke dingen.  
Mijn leven gaat veranderen. Ik noem het 
nu maar vast, zodat ik er zelf ook aan kan 
wennen. Ik noem het nu maar vast, zodat je 
ervan op de hoogte bent en me misschien 
een bemoedigend woord kunt toespreken. Als 
je me nog tegenkomt, maar die kans is ook 
al kleiner geworden. Zonder onze hond is het 
loopje door het dorp verdwenen, ik schreef 
daarover in september al. Dat niet-loopje is 
blijven bestaan, en dat betekent ook dat ik 
veel mensen, die niet op de nieuwjaarsborrel 
zijn geweest, nog geen goed 2014 heb kunnen 
wensen. Nou, bij deze dan!

Die nieuwjaarsborrel, met Jubilate Deo, de 
fanfare uit Breedeweg, vond ik een kraker. 
Toch goed om te zien en te ervaren dat er 
iets van gemeenschapszin is en dat dat met 
elkaar gedeeld wordt. En de muziek deed het 
goed, daar gaan dorpsvereniging en Zaaltje 
dan ook mee door.

Een aantal dorpsgenoten heeft ook 
meegedaan met de ontwikkeling van de 
Sociaal Maatschappelijke Visie, het document 
waarmee de 3 gemeenten de toon willen 
zetten voor de wijze waarop gemeente, 
instellingen en burgers de komende jaren 
met elkaar willen omgaan op het terrein van 
wonen, welzijn, zorg, sport en onderwijs. Het 
zijn boeiende discussies geweest, waarbij in 
de slotbijeenkomst van 12 februari jl. zo’n 80 

inwoners de contouren van die visie geschetst 
hebben, gelardeerd met een praktische 
aanpak. Deze aanpak smaakt naar meer. Ik 
heb daar ook de aanwezigen uitgedaagd met 
praktische initiatieven te komen vanuit het 
principe: wij weten als inwoners het beste 
wat voor onze gemeenschap (van straat tot 
dorp) goed werkt. En ik heb steun beloofd 
voor dit soort initiatieven, zowel in praktische 
als in financiële zin. Kom maar op, zou ik 
zeggen!

Binnenkort gaat Orientalis weer open. Ik zie 
ernaar uit. We hebben de afgelopen maanden 
veel met ze gepraat. Over allerlei zaken, en 
vooral ook over de rol die zij kunnen spelen 
bij het aan het werk krijgen van mensen die 
dat nog niet gelukt is. En ze werken graag 
mee. Ik verwacht dat er dit seizoen zo’n 10 
werkervaringsplaatsen door mensen uit de 
bijstand of de wajong worden ingenomen. 
En dat mag ook wel eens gezegd worden, wij 
zijn er in ieder geval heel blij mee. Als je denkt, 
dat is voor mijn eigen bedrijf ook wel wat, laat 
het me weten, we komen graag langs.

Ik denk dat het nog een mooie zomer wordt, 
ik zie er in ieder geval naar uit. En ik hoop je 
toch nog eens een keer tegen te komen, en 
als je me mist, ik ben goed bereikbaar. tot 
ziens!!

Pim Spaan
 

“Kom maar op,
 zou ik zeggen!”


