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in dit nummer o.a.:

van de redactie van de voorzitter voortgang kerkebosje  
koningsdag 2014 het natuurmuseum tuinen in heilig landstichting  

einde van groesbeek korte berichten dank sociaal team opent 
deuren dorpsgenoten onderscheiden buurtbewoners gezocht voor 

nebo-project vossenjacht op koningsdag column etc.

 

Sinds kort is in ‘t Zaaltje een 

kleinschalige, laagdrempelige en 

kostenloze bibliotheek voor en door de 

bewoners van de Heilig Landstichting 

geopend. Deze dorpsbieb functioneert 

op basis van saamhorigheid en 

onderling vertrouwen.

Elke dinsdagmiddag tussen 14.00 en 

17.00 uur is het Zaaltje open. Bert Buil 

is dan aanwezig. In de zomermaanden 

zal de opening beperkt zijn. 
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E
en zomernummer met verslag van 
heel veel wederwaardigheden van de 
afgelopen maanden. De bibliotheek is 

geopend, getuige daarvan is de foto op de 
voorpagina. 
 
Natuurlijk een verslag over Koningsdag en 
foto’s van de festiviteiten op het veldje van de 
Josuelaan, en van de vossenjacht.  
De geldelijke opbrengst van Koningsdag is 
naar Stichting Waterproject Nepal gegaan van 
onze dorpsgenoten Dick en Ellen. 

Het walking diner vond weer plaats. We 
vernamen dat er naast deelnemers die 
de vorige keer meededen ook nieuwe 
deelnemers waren, d.w.z. deelnemers die 
voor de eerste keer meededen. Misschien een 
prikkel voor u om de volgende keer ook mee 
te gaan doen? 

Een andere gebeurtenis in het kader van 
Koningsdag was het uitreiken van de lintjes. 
Lintjes worden gegeven aan mensen die veel 
tijd besteden aan vrijwilligerswerk; ze zijn, 
zoals iemand ooit zei, “het cement van de 
samenleving”.
In ons dorp kregen Els de Witte en Bets 
Geertsen een lintje. U ziet ze op een foto 
met lint; en we geven een opsomming van 
de activiteiten die ze hiervoor zoal gedaan 
hebben.  

De Heemkundekring heeft een, goed 

bezochte, lezing over station Heilig 
Landstichting gehouden, waarover verslag 
wordt gedaan. 

Plannen voor de toekomst zijn er. Zie het plan 
voor een labyrinth van theedoeken. 

De rubriek “Tuinen op de Landstichting” 
wordt voortgezet. Opnieuw bespreekt Esther 
een tuin. Wat is er toch een variëteit aan 
vormgeving van ideeën hier in ons dorp!

Kunst uit de Landstichting: in het 
Valkhofmuseum is een (heel mooie!) 
tentoonstelling van de kunstcollectie van een 
bewoner uit ons dorp. Mogelijk een goede 
aanleiding om het museum te bezoeken.

Een heel ander museum is het 
Natuurmuseum. De directeur van dit 
museum is woonachtig in ons dorp. Toen 
we dit ontdekten togen we er heen. Onze 
onvermoeibare gastredacteur bezocht het 
museum  met de directeur en doet verslag.

In  de rubriek Zorg op de Landstichting geven 
we in dit nummer het woord aan het Sociaal 
Team.
Buurtcommissie Nebo-project zoekt 
buurtbewoners. Iets voor U?

Bij de kleine berichten ziet u o.m. dat 
een kapster ambulant geworden is 
en zich aanbiedt om bij u thuis een 
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GEZOND NAAR LIJF EN GEEST

T
ijdens de maandelijkse zondagsborrel 
van 25 mei hebben vader en zoon Van 
Agt (Dries en Frans) onze Dorpsbieb 

ingewijd en hun gezamenlijk boek: “Op weg 
naar Alpe d’Huez” ter beschikking gesteld 
van onze Dorpsbieb Heilig Landstichting. 
Hun boek gaat over wielrennen, maar het 
beschrijft vooral hoe mooi en leuk het is 
om samen (vader, zoon en kleinkinderen) 
fysieke prestaties neer te zetten. Grootvader 
Van Agt laat zien dat wielrennen mogelijk 
blijft, ook als de jaren gaan tellen. Zelf 
bedrijf ik naar zijn mening een ouderwetse 
vorm van voortbewegen: hardlopen. Maar 
inderdaad mijn mooiste herinneringen zijn 
mijn hardloopevenementen met onze drie 
dochters.  
 
Heilig Landstichting heeft sinds jaar en dag 
een Bridgeclub, dankzij de niet aflatende inzet 
van Frits Meulenbeld, ook zo’n mastodont die 
laat zien dat fysieke en geestelijke inspanning 
je jong houdt van lijf en geest. Echter 
aanwas van nieuwe leden voor de Bridgeclub 
is dringend gewenst. Mede daarom is in 
september 2012 een bridgecursus gestart 
onder bezielende leiding van bridgedocente 
Riet van der Landen. In 2013 is een tweede 
groep gestart, zodat nu ongeveer 20 cursisten 
ingewijd zijn in de eerste beginselen van 
de bridgesport. Helaas bleek 2 maanden 
geleden dat Riet ongeneeslijk ziek was en 
zij is snel daarna overleden. De cursisten 
kunnen desondanks doorgaan en volgend 

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 
De volgende Dorpsborrel is zondag 29 juni. Dit is tevens de laatste dorpsborrel 
voor de vakantie. In juli is er geen Dorpsborrel. De eerstvolgende Dorpsborrel 
na de vakantieperiode is dan de laatste zondag van augustus.

Zie ook www. Zaaltjehls.nl

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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kappersbehandeling te komen geven. Ook is 
er een aanbieding om pianolessen bij u thuis 
te komen geven.

De redactie heeft als stelregel dat 
advertenties en berichten van bewoners een 
plaats kunnen krijgen. Voor deze ambulante 
aanbiedingen van niet-dorpsgenoten maken 
we plaats zolang het er niet teveel worden.

Met de hele redactie komen we tot de 
conclusie dat Heilig Landstichting bepaald 
geen “slaapdorp” genoemd kan worden als je 
over al die verschillende activiteiten leest. 
Ook hebben we nog lang niet aan alle 
inwoners het woord gegeven. 

We doen graag verslag van alle verschillende 
mensen en van alle activiteiten.

De redactie.
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{ advertentie }

seizoen hopen ze te kunnen gaan spelen in 
onze bridgeclub Heilig Landstichting. Bridgen 
is een denksport en uiterst vermoeiend voor 
een beginneling. Na 2 uur oefenen en denken 
zijn de cursisten doodop, terwijl een normale 
clubavond of -middag minimaal 3 uur duurt. 
Een geoefende bridgespeler loopt daarom 
minder risico op vroegtijdige geestelijke 
aftakeling. Het is volledig vergelijkbaar 
met fysieke inspanning: het luie vet neemt 
af en de spieren nemen toe, maar dan op 
hersenniveau. Hebt u interesse in bridgen, 
laat het ons dan weten. Bij voldoende 
belangstelling organiseren we weer een 

beginnerscursus; gevorderden zijn ook 
welkom. Wij houden u op de hoogte.

Wij wensen u 
een mooie zomer 
toe met veel 
ontspannende 
inspanningen.

Theo de Witte, 
voorzitter bestuur van 

de Dorpsvereniging 

Navraag bij de Gemeente Groesbeek 
(wethouder Thijssen) en het bestuur 
Steunstichting Heilig Landstichting (eigenaar 
grond Kerkebosje: voorzitter Roland Verweij 
en secretaris Leo Peters) geeft de volgende 
informatie. 

Het bestuur van de Steunstichting heeft nog 
geen definitieve plannen ontwikkeld. Zij wil 
eerst overleggen met de omwonenden en een 

plan ontwikkelen dat voldoende draagvlak 
heeft bij de omwonenden. 
Daarna kan de gemeente het bestemmings-
plan afronden en ter goedkeuring aan de 
gemeenteraad voorleggen (na de gebruikelijke 
inzaagprocedure). Wordt vervolgd.

Namens het bestuur Dorpsvereniging, 
Theo de Witte

NATUURBEGRAAFPARK IN HET KERKEBOSJE: VOORTGANG
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M
et een kom vol eierschalen doet An-
nette Diekamp de voordeur open. ”Ik 
wilde net wat extra kalk gaan geven” 

zegt ze. We lopen samen de trap af naar 
beneden en de grote tuin in. Toen het gezin 
hier 10 jaar geleden kwam wonen hebben ze 
de tuin ingedeeld: een ruim terras bij het huis, 
de grote vijver omgeven door vaste planten, 
links de kruidentuin en dan nog het achter-
ste deel, van de rest gescheiden door een 

hek, waarboven een blauwe regen uitbundig 
gebloeid heeft. In dit besloten deel staat een 
speelhuisje met zandbak, een grote padden-
stoel, een grasveld en een overdekt prieel. 
Het is het domein van de kleinkinderen. Op de 
vloer van het prieeltje zie ik tot mijn verbazing 
overal munten liggen. “We hebben zoveel 
mieren” legt mijn gastvrouw en passant uit. 

Bij onze ronde door de tuin zie ik overal hoe 
ideeën vorm aan het krijgen zijn. Wat Annette 
op vakanties ziet probeert ze thuis uit: van 

een grijze vuilniszak gevuld met aarde maak-
te ze een hangmat, planten die een beetje 
achterblijven in de groei worden hier in gezet 
en gewiegd. Het is het concrete resultaat van 
een ontmoeting op Curaçao met Dinah Veeris, 
die de planten in haar kruidentuin vriende-
lijk toespreekt en met iedere plant contact 
maakt. Tijdens een andere reis zag ze op 
Rhodos een put gevuld met bosaardbeitjes. 
Ze was nog maar net thuis of ze kocht stenen 

en cement en nu groeien in een cirkel kleine, 
smakelijke aardbeitjes rond een olijfboom. 
Die pakt ze in de winter goed in. Wat verderop 
staat een Aloë Vera, de koningin van de ge-
neeskrachtige planten. Ook deze moet in de 
winter weer naar binnen. We bukken ons diep 
en knijpen voorzichtig in de dikke bladeren. De 
gel beweegt onder onze handen mee. Haar 
zoon bracht palmpitjes mee uit Las Palmas, 
na een half jaar zag Annette twee groene 
puntjes verschijnen. Iedere winter zet ze een 
pot over de kleine planten. Helemaal achter 

DE (VOOR)TUINEN IN HEILIG LANDSTICHTING

DE TUIN VAN DE NIJMEEGSEBAAN 132
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in de tuin staat een hazelaar die ze uit zijn 
tuin kreeg, ze kreeg er het zevenblad bij, dus 
oppassen is voortaan geboden. Bij de blauwe 
regen groeit ook een druif, een Turkse col-
lega gaat de bladeren gebruiken om gevulde 
hapjes te maken. Diezelfde collega raadde 
haar aan om aardappels en knoflook in de 
grond te stoppen en jawel hoor, iets verderop 
staat in een probeerhoekje van de kruidentuin 
het eerste aardappelplantje. Ik maak kennis 
met zoethoutgras, lekker. Over een basilicum-
plantje staat een paarse parasol in de grond 
gestoken om bescherming te geven tegen 
teveel regen. Het is niet allemaal af, soms zie 
ik maar een enkele stengel in plaats van een 
weelderige kruidenbos, maar Annette neemt 
de tijd. 
De tuin vormt een lapjesdeken van verhalen 
en ideeën. En tussen al deze ideetjes door 
staan er ook nog èchte planten die te gebrui-
ken zijn. Sommige om te eten, andere om te 
genezen, weer andere om er schoonheids-
crèmes, tincturen en oliën van te maken. We 
lopen tussen salie, lavendel en rozemarijn;  de 
vrouwenmantel bloeit rijk tussen goudsbloe-
men en lievevrouwebedstro. Annette weet 

precies welk deel van de plant gebruikt kan 
worden en waarvoor. Van salomonszegel kun 
je het beste de wortel gebruiken. Lavendel is 
rustgevend, maar daarnaast heeft de plant 
een verdovende werking en is goed tegen 
littekens. Ook met een zalfje van goudsbloem 
heelt de huid sneller. Salie heeft vooral een 
reinigende werking. Als het in huis niet zo 
prettig aanvoelt hang je een “smudge stick”, 
een bosje van bijvoorbeeld saliekruiden op. 
Veel van haar kennis kreeg ze van haar oma, 
ze las boeken en experimenteerde. En nu ze 
minder werkt is ze van plan al deze ken-
nis door te geven, in juni starten de eerste 
cursussen. Het duizelt me van alle feitjes: 
passiebloem is bijzonder heilzaam en helle-
borus kan gevaarlijk zijn. Of was het nou juist 
andersom? Maar ik hoef niet bang te zijn dat 
ik met verkeerde planten in de weer ga, bij het 
afscheid geeft Annette me met een royaal 
gebaar een keurig, zeven pagina’s tellend 
overzicht van alle geneeskrachtige planten en 
bloemen in haar tuinen.

Esther Hinne

Z
oals ongetwijfeld bekend is, wordt er 
bijna iedere laatste zondag van de 
maand een soort śociëteit´ gehouden in 

´t Zaaltje. 

Bewoners van Heilig Landstichting komen 
dan samen om gezellig met elkaar te praten 
en te discussiëren onder het genot van een 
drankje en een heerlijke snack. ´t Zaaltje en 
de Dorpsvereniging verzorgen dit. De thema ś 
waarover gesproken worden zijn nogal divers, 
van familieaangelegenheden tot politiek, 
maar ook over allerhand activiteiten die in ons 
mooie dorp zoal plaatsvinden. 
Ook zijn er lieden die iets op de lever hebben 
(niet aan de lever) en die hier hun grieven en 
wensen kenbaar maken. 
Heel interessant allemaal, want toehoorders 
genoeg, zo’n kleine 30 personen komen er 

toch wel. Met een glaasje bier of een heerlijk 
wijntje in de hand lekker ontspannen kletsen. 
De meesten kennen elkaar natuurlijk, maar 
je hebt zo maar kans dat je de buurman 
of buurvrouw op een andere manier leert 
kennen. Als u vindt dat u ook betrokken wilt 
blijven bij uw dorp, komt dan eens naar ’t 
Zaaltje op zondag 29 juni a.s. In juli is er geen 
dorpsborrel i.v.m. vakantieperiode, maar de 
laatste zondag van augustus starten we dan 
weer. Wij zien er naar uit u een keer te mogen 
begroeten; er bestaat dan een gerede kans 
dat u dan alweer uitziet naar de volgende….
borrel!

Bert Buil, beheerder van ‘t Zaaltje
Namens bestuur ’t Zaaltje en Dorpsvereniging HLS
 

BORREL IN ‘T ZAALTJE
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Z
oals in de Oorschelp van maart 
beschreven willen we, in het hart 
van ons dorp, met theedoeken een 

kunstzinnig labyrint maken.  
 
Op iedere theedoek staat ieder adres uit 
Heilig landstichting geschreven, geborduurd, 
geweven, geschilderd of wat u wil. De 
uitvoering hoeft vooral niet moeilijk te zijn. 
Het belangrijkste is dat wij samen als dorp 
een verbinding maken, met iets alledaags, 
namelijk de theedoek. Als iedereen met ons 
meedoet dan zijn er in totaal 350 theedoeken.  
 
Strak gemeten is dat tweehonderdmeter 
theedoeken.  Dat zou toch super zijn. Wij zijn 
er enthousiast over. Doet u mee?
Mocht u verder vragen hebben over de 
theedoek dan kunt u bij de contactpersoon 
van de straat of bij mij terecht. In het najaar 
willen we, als daar behoefte aan is, nog een 
knutselochtend of middag organiseren om u 
eventueel te helpen bij de uitvoering.

Die theedoek is waarschijnlijk wel duidelijk 
maar waarom eigenlijk dat labyrint?

Een labyrint is voor ontspanning en vermaak 
maar er is ook nog meer. 
Het labyrint is zo’n 6000 jaar oud en het 
stamt uit het Neolithisch tijdperk. Sinds 

300 jaar na Christus heeft het labyrint ook 
een Christelijke traditie. Het bekendste 
labyrint ligt in de kathedraal van Chartres. 
Het labyrint vertoont ook verwantschap 
met de oosterse Mandala en met oeroude 
afbeeldingen van over de hele wereld. Het 
is daarom ook bijzonder omdat het een 
universele betekenis kent.  
Het is ook de plek waar wij elkaar gaan 
ontmoeten op 28 december 2014 voordat 
de slotmanifestatie begint in de Gemeente 
Groesbeek. 

In principe is het labyrint een enkel pad dat 
langs wendingen naar het centrum leidt 
en weer terug naar buiten. Veel mensen 
verwarren een doolhof met een labyrint. 
In een doolhof verlies je je weg en in een 
labyrint vind je je weg. Het lopen van een 
labyrint kan behulpzaam zijn bij het vinden 
van diepere waarden en kan leiden tot nieuwe 
verbindingen. 
Hoe we het labyrint gaan uitvoeren daarover 
zijn we nu nog bezig. In de volgende 
Oorschelp hoort u daar meer over. Ideeën 
suggesties of wilt u meedoen laat het via de 
mail weten. 

Met hartelijke groet Dorothé Derks 
dorothe.derks@planet.nl 

EINDE ZELFSTANDIGE GEMEENTE 

GROESBEEK (2)

het labyrint in de kathedraal van Chartres het klassieke labyrint 
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H
et weer was fantastisch, zonnig, circa 
20 graden. Het eerste uur was het vrij 
rustig. Maar vanaf een uur of elf werd 

het echt drukker dan ooit!!
 
Het terras en de bar met koffie en thee 
werden gerund door Nelleke en Marion. Er 
was allerlei lekkers, ook heerlijk zelfgebakken 
cakes! De feestvreugde werd nog verder 
verhoogd door gitarist Friso Woudstra.
 
Het Oranje Comité heeft de kinderen 
enorm verwend! Er was een vossenjacht, 
waar circa 30 kinderen aan meededen. De 
opdracht was om 10 vossen op te sporen 
rond het Kerkebosje, in de speeltuin en op 
het kerkplein. Er was een groot springkussen 
(stormbaan), een sjoelba en een ijskraam.

Onder de verkopers op de vrijmarkt bevond 
zich een grote kraam van Ellen en Dick voor 
het waterproject in Nepal. 

Dorothe en Marian maakten opnamen in 
de Kast, waarin verschillende dorpsgenoten 
voor de camera mochten vertellen wat ze de 
laatste 24 uur gedaan hadden.
Traditiegetrouw is de tombola de grote finale 
van de Koningsdag ! Er waren zeer veel 
mooie prijzen door dorpsgenoten ingeleverd 
en door de dorpsvereniging feestelijk 
ingepakt! Alle mensen stonden vol spanning 
met hun lootjes in de hand te wachten en 
velen vielen in de prijzen! 
De opbrengst van Koningsdag dit jaar was 
voor het Waterleiding project in Nepal van 
Dick en Ellen.

Alles bij elkaar heeft ons dorp niet alleen een 
heerlijk feest gehad, maar daarmee ook nog 
het prachtige bedrag van €444,50 bij elkaar 
gebracht voor Nepal!!
 
Dank je wel aan iedereen die, in de 
voorbereiding of door zijn of haar 
aanwezigheid, deze dag tot zo’n succes heeft 
gemaakt!

Lies van Campen

ENORM GESLAAGD!!

KONINGSDAG 2014
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Binnen vraag ik Gerard om me gewoon te 
laten zien wat hij het mooist vindt in ‘zijn’ 
museum, de verhalen te vertellen die hij 
boeiend vindt. Het hoeft niet chronologisch 
of volledig te zijn. Hij kiest ervoor wel bij het 
begin te beginnen, de grote vitrine bij de 
voordeur, met een overzicht van de producten 
van de Nederlandse wingewesten, zoals 
landen als Nederlands-Indië en Suriname 
toen genoemd werden. De specerijen en 
grondstoffen die ik zie zijn uit deze landen 
verscheept. 
Zoals heel veel van de museumverzameling 
komt het merendeel in deze vitrine uit 
scholen en instituten. Uit de achterkamertjes 
bij de biologie- en scheikundelokalen waar 
opgezette dieren stonden en bijzondere 
stenenverzamelingen te zien waren. Deze 
spullen dienden vroeger als illustratie bij 
het lesgeven, maar met de tijd kwamen er 
andere lesmethoden en werden deze spullen 
overbodig. Zo zijn ze hier terecht gekomen. 

Er is allerlei materiaal afkomstig uit de NEBO, 
toen de paters Redemptoristen er op school 
zaten en op de bovenste verdieping staat een 
Sumatraanse tijger uit het blindeninstituut 
Henricus, dat destijds aan de overkant van 
de Nijmeegsebaan stond, waar nu de GGZ is. 
Op zeker moment belde een mevrouw op om 
te vertellen dat ze deze tijger kende; het was 
als welpje het huisdier van haar blinde vader 
geweest tijdens zijn jeugd op Sumatra. Toen 
hij niet meer als huisdier te handhaven was, 
werd hij afgeschoten en nu staat hij al sinds 
lang in het museum. Zijn vacht is een beetje 
mottig geworden en de vele gaatjes vertellen 

hoe schoolkinderen met hun potlood als 
wapen langs hem liepen. Zeker de helft van 
de bezoekers is schooljeugd en daar is het 
museum ook op ingesteld. 

De hele bovenste verdieping is op dit moment 
de tentoonstelling Toverbos, we lopen onder 
een kunstig, zelf gefabriceerd bladerdak 
en tussen de bomen verschijnen dieren en 
verhalen op geheimzinnige plekken als je op 
een knopje drukt.

Het is nog geen 11 uur, het tijdstip waarop ik heb afgesproken met Gerard Mangnus, vanaf 1981 
directeur van het Nijmeegs Natuurmuseum en al geruime tijd inwoner van Heilig Landstichting. 
Ik heb nog 10 minuten en dus alle tijd om de buitenkant van het museum te bewonderen. Een 
enorme zwerfkei staat links naast de voordeur, het gebouw zelf is vroeger een synagoge geweest. 
Het is een prachtig gebouw en ook het meest opvallende in de Gerard Noodtstraat. Het museum 
verhuist over 2 jaar naar de Waalkade en wordt een geheel met de Stratemakerstoren, er komt 
een bezoekerscentrum en de ruimte voor exposities wordt twee keer zo groot. Leuk dat ik dan nu 
deze rondleiding nog krijg in dit gebouw dat al vanaf 1980 het Natuurmuseum is en vervolgens 
ook een kijkje mag nemen in het depot, een straat verder. 

het Natuurmuseum in de voormalige synagoge 

HET NATUURMUSEUM
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Terwijl vroeger het museum een compleet 
cultuurhistorisch overzicht wilde geven, is 
er nu gekozen om een informatiecentrum te 
zijn en te informeren over natuur en land-
schap hier in de regio. Voor Gerard is één van 
de meest bijzondere voorwerpen de mam-
moetschedel die duikers vonden in de Groene 
Heuvels bij Wijchen. Het museum is nauw be-
trokken geweest bij de berging van de resten 
van het kolossale beest. 
Verder staan we even stil bij het  tweejarig 
Galloway rund uit het natuurgebied Groenlan-
den, hij lijkt levensecht. Ik aai hem even over 
zijn glanzende vacht, om vrijwel meteen daar-
op het bordje te lezen waarop gevraagd wordt 
niet aan de dieren te komen. Gelukkig heeft 
Gerard alle begrip voor wat zo’n jong glanzend 
dier aan warme gevoelens kan oproepen. 
Hij vertelt dat we dadelijk in het depot ook de 
diepvries gaan zien waar een dergelijk dier 
in goede staat wordt gehouden, voordat het 
wordt opgezet. Het Galloway rund hoort in 
het museum thuis omdat het de laatste jaren 
in groten getale de Gelderse Poort bevolkt. 
Ah, daar aan de rechterkant in de hal zie 
ik de steenmarter, die kennen wij (en onze 
overleden kippen) hier in Heilig Landstichting 
ook goed. En links achter het rund staat op 
een kast de grijze wolf; hoewel hij van elders 
komt is hij toch in het museum gehaald, 
omdat het de laatste jaren een veelbesproken 
onderwerp is: hoe dicht laten we de natuur 
in de mensenwereld komen? We lezen in de 
krant over de wolf waarvan niemand precies 
weet waar hij vandaan komt en over het 
wildzwijn dat plotseling op het Limosterrein 
verschijnt. Zo dicht in de bewoonde wereld, 
wat moeten we daar mee doen? 
Het zwijn werd afgeschoten en staat nu op de 

eerste verdieping van het museum, postuum 
gaf een scholier hem zijn naam: Zwigo.  

We lopen de trappen af en het museum uit 
naar het depot. De diepvries is veel groter dan 
ik verwachtte, het heeft een inhoud van zo’n 
8 kuub en zelfs volwassen dieren kunnen zo 
naar binnen worden geschoven. Er hoeven 
geen mottenballen en schadelijke stoffen 
meer gebruikt te worden om te conserveren. 
We komen langs een wandkast die tot aan 
het plafond gevuld is met bakken vol boeiend 
lesmateriaal zodat scholen op aanvraag hun 
onderwijsprogramma’s kunnen opluisteren. 
Gerard toont een metershoog herbarium 
vol gedroogde planten uit de regio en een 
ladekast met insecten. En verder zie ik volle 
kasten gevuld met opgezette dieren, planken 
grotendeels gevuld met vogels, heel dicht 
opeengepakt. Ze verkeren in wisselende 
staat: Zuid-Amerikaanse roofvogels als de 
condor en de lammergier die nog net aan 
het grofvuil zijn ontkomen, staan naast 
vers opgezette Nederlandse fluiters, er zijn 
hele verzamelingen met kerkuiltjes. “Veel 
mensen denken dat het museum bijzondere 
vogels wil.” vertelt Gerard. “Daarom hebben 
we planken vol met bijzondere vogels. Maar 
aan een simpele huismus valt bijna niet te 
komen.”  

Met deze zin goed in mijn oren geknoopt 
neem ik afscheid. Mocht het dit jaar een 
warme zomer worden en valt er hier of daar 
eentje van het dak…het natuurmuseum is er 
blij mee!

Esther Hinne

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

Ondersteuning van uw afweer?
Meer energie? Betere doorbloeding?

{ advertenties }
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Namens de Stichting Waterproject Nepal 
danken Ellen en ik alle dorpsgenoten van 
ganser harte voor het geweldige bedrag van 
€ 444,50 voor ons project. Een delegatie van 
het bestuur kwam ons donderdagavond 8 
mei verrassen met een fles water in een 
waterpijp èn het bedrag in een fraai couvert! 
Geweldig!

Goed nieuws!

De stand van zaken van ons Waterproject 
is erg positief. De cruciale test, die enkele 
maanden geleden nog mislukte, is eind april/
begin deze maand volledig geslaagd. Het 
water komt vanuit de Bron in Dhampus 
ongehinderd tot de plaats waar de grote 
verdeelkamer in Kaskikot komt. Dat is een 
enorme prestatie. Want het water wordt 
volgens het principe van de communicerende 
vaten ruim 40 kilometer vervoerd via 
de buizen die goeddeels door onze 
uitvoeringsorganisatie The Nepal Trust zijn 
gelegd.

Water voor 14.000 mensen

Nog even ter herinnering: het gaat om een 
watervoorziening voor de inwoners van drie 
dorpen in de Kaski-regio boven Pokhara, 
alles bijeen zo’n 14.000 kinderen, vrouwen en 
mannen. We gebruiken die volgorde omdat 
kinderen in de betrokken dorpen het grootst 
in aantal zijn en omdat zij het eerst de dupe 
worden van watergebrek of het gebruik van 
onveilig water.

Nog ca € 50.000 nodig

Het komt nu dit jaar aan op de realisering 
van een distributieplan dat voorziet in 
watertoever naar de gezinnen en scholen; 
in totaal 159 taps, één tappunt per 3 à 4 
huishoudens. Het bijeengezamelde geld op 
de Koningsdagmarkt was dus zeer welkom. 
Wij hebben nu nog vele kilometers pijp nodig 
voor die distributie en overheid en bewoners 
rekenen nu ook op ons voor het bouwen van 
de taps. Alles bijeen is er nog behoefte aan 
ongeveer 50.000 euro.

Dick Verstegen
 

OPBRENGST TOMBOLA VOOR WATERPROJECT NEPAL

DANK!

bestuur presenteert opbrengst aan Dick en Ellen
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Wat is een Sociaal Team?

In een Sociaal Team werken de gemeente en 
diverse zorg- en welzijnsorganisaties samen 
in de wijk, zodat inwoners er terecht kunnen 
voor allerlei vragen en ideeën op allerhande 
gebieden. Het doel is om de eigen kracht van 
mensen te versterken en benutten. Op deze 
manier wil de gemeente vorm geven aan zijn 
nieuwe verantwoordelijkheid voor zorg en 
welzijn. 

Een paar voorbeelden waarmee u bij het 
Sociaal Team terecht kunt: heeft u hulp nodig 
bij de opvoeding van uw kinderen? Komt u 
er zelf (even) niet uit? Wilt u graag zelf de 
boodschappen blijven doen, maar bent u 
slecht ter been? Hebt u een goed idee om uw 
plein een opknapbeurt te geven of het idee 
dat uw zieke buurman ondersteuning nodig 
heeft? Het Sociaal Team gaat samen met u 
op zoek naar een passende oplossing of kijkt 
met u hoe uw idee te realiseren is. Daarbij 
kan het team ook leren van ervaringen of 
kennis die al aanwezig is in de wijk. 

Wanneer er sprake is van een probleem blijkt 
vaak dat de oplossing vaak dichter bij is dan 
u zelf denkt. Het kan dan helpen wanneer 
u er over praat met anderen. Antwoorden 
zijn vaak dicht bij huis te vinden door familie, 
vrienden of lokale vrijwilligersorganisaties 
in te schakelen. Is het probleem daarmee 
niet verholpen dan helpt het Sociaal Team 
om de vraag daar neer te leggen waar die 
hoort. Het team geeft dan ook de benodigde 
informatie door, om zo te voorkomen dat u 
weer hetzelfde verhaal moet vertellen.

Deelnemers van het Sociaal Team:

• ZZG wijkverpleging
• Stichting Welzijn Groesbeek
• NIM Maatschappelijk werk
• MEE, voor mensen met een beperking
• WMO gemeente
• Oosterpoort woningstichting 
• Plurijn

Hoe werkt het Sociaal Team?

Wanneer u een vraag, idee of probleem hebt 
kunt u contact opnemen. Dit kan gaan over 
uw eigen situatie, over uw omgeving of over 
mensen die u kent. De contactgegevens 
staan onderaan dit stuk. 
In oktober gaat het Voorzieningenhart Op de 
Heuvel in Groesbeek-Noord open en dit wordt 
de werkplek van het Sociaal Team. U kunt ons 
ook daar bij een kop koffie uw vraag, idee of 
probleem vertellen.
Wanneer u belt krijgt u meestal iemand 
van het Sociaal Team aan de lijn,  die met 
u uw vraag bespreekt.  Het kan zijn dat de 
vraag meteen te beantwoorden is. Als er 
meer nodig is kijkt het team, wie de vraag  
het best kan behandelen, wie de benodigde 
deskundigheid heeft. 
We kijken samen naar eigen mogelijkheden/ 
wensen en of er mensen uit de omgeving 
iets kunnen betekenen. Het kan ook zijn 
dat er een regeling is waar u gebruik van 
kunt maken of dat er een professional nodig 
is.  Het uitgangspunt is om mensen zo veel 
mogelijk zelf aan het roer te laten. 
De medewerker van het Sociaal Team blijft zo 
lang als nodig is in contact met u. 

SOCIAAL TEAM OPENT DEUREN

Afgelopen maandag 2 juni is het “Sociaal Team Groesbeek-Noord, Heilig Landstichting” officieel  
aan het werk gegaan. Burgemeester Harry Keereweer heeft het startsein gegeven in Groesbeek 
door samen met bewoners uit de wijk een boompje te planten op de Dries. Met deze handeling 
werd het Sociaal Team als het ware aan de wijk gegeven. De symboliek is dat als we samen goed 
voor de boom zorgen, hij kan blijven groeien en bloeien. 
‘s Middags zijn de teamleden op 5 plaatsen de wijk in gegaan om daar kennis te maken met de 
bewoners en bekend te maken dat het Sociaal Team gestart is. Ook in Heilig Landstichting aan de 
Profetenlaan waren 3 mensen van het Sociaal Team aanwezig.
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Al vroeg in de ochtend, nog voor de 
stormbaan helemaal was opgeblazen 
verzamelden zich de eerste kinderen die niet 
konden wachten om zich op de stormbaan uit 
te leven! 

Rond 10 uur hadden veel kinderen zich 
verzameld voor de Vossenjacht. In groepjes 
renden ze op zoek naar de vossen, die 
verkleed als vogelverschrikker, bruid, heks, 
kampeerder of toiletjuffrouw verdekt waren 
opgesteld. De marechaussee leek zo echt, dat 
buurtbewoners zelfs verontrust vroegen wat 
er aan de hand was.
Toen iedereen alle vossen had gevonden, was 
het tijd voor ijs.

Het Italiaanse ijs van Passione uit Groesbeek 
liet klein en groot zich goed smaken. 

Traditioneel werd de ochtend afgesloten met 
een Tombola, altijd prijs, beter kon niet!

Het Oranje Comité 

{ advertentie }

Vier MUG-teams

Het Sociaal Team Groesbeek-Noord, Heilig 
Landstichting is het eerste team voor de 
nieuwe MUG-gemeente. De komende periode 
gaan de leden van het team kijken wat werkt 
en wat niet werkt. De ervaringen die ze 
opdoen, worden gebruikt bij de uiteindelijke 
vorming van vier teams in de nieuwe MUG-
gemeente.

Contact

U kunt het Sociaal Team bereiken via 
telefoonnummer 06 - 42778875 of 
info@sociaalteamgroesbeek.nl.

Wanneer u belt en op dat moment is niemand 
beschikbaar, kunt u een boodschap achter-
laten. Zowel via de mail als bij ingesproken 
boodschappen, neemt het Sociaal Team zo 
snel mogelijk contact met u op.

VOSSENJACHT OP KONINGSDAG!
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VERSLAG FILMAVOND

HEEMKUNDEKRING

WALKING DINER 2014

O
p zondagavond 27 april hebben 
ondergetekenden voor de tweede maal 
deelgenomen aan het Walking Diner 

dat door de dorpsvereniging georganiseerd 
was. 
Dat betekende om zes uur verzamelen bij het 
eerste adres voor het eerste voorgerecht, nog 
niet wetende waar we de rest van de maaltijd 
zouden kunnen nuttigen. 
Daarna wandelen naar het tweede huis voor 
het tweede voorgerecht. 
Op het derde adres werd het hoofdgerecht 
opgediend en het dessert mochten wij 
serveren.

Onze verwachting was hoog gespannen, 
daar we goede herinneringen hadden aan de 
eet-looproute van twee jaar geleden. Het is 

namelijk niet alleen boeiend om te ontdekken 
wat een ander gekookt heeft, maar het 
Walking Diner is vooral leuk om de open 
gesprekken die er ontstaan tijdens het eten.
 
En we werden wederom niet teleurgesteld. 
Er bleken allerlei dwarsverbanden te bestaan 
tussen de verschillende deelnemers waardoor 
we aan gespreksonderwerpen geen gebrek 
hadden. De gerechten waren op elk adres 
verrassend en lekker.
Deze ongedwongen manier om elkaar beter 
te leren kennen moeten we in ere houden. 
Wij zijn de volgende keer in ieder geval weer 
van de partij. Met dank aan de organisatoren!

Ria en Jan Timmerman

Bij de organisatie van deze avond ergens 
in januari was het ons ontgaan dat 17 april 
Witte Donderdag was. 
Na de publicatie in de Oorschelp en het 
Oorbelletje kwam er van meerdere kanten 
commentaar op de keuze van de datum, maar 
helaas het was de enige datum in april en 
mei waarop het zaaltje vrij en Hans van Luik 
beschikbaar waren.  
Wij vreesden dat de viering van Witte 
Donderdag in de Cenakelkerk en het 
voorstellen van de eerste communicantjes 
het aantal bezoekers aan onze avond sterk 
zou beïnvloeden. We waren dan ook heel blij 
met het grote aantal bezoekers, meer dan 
70, waarvan sommigen nog na de kerkdienst 
kwamen.
De vertoning van de Film van Hans van Luik 
geschiedde zonder technische problemen, 

het duurde wat langer voor we de film van de 
NCRV op het scherm hadden en dank zijn de 
inventiviteit van Hans hadden we bij die film 
uiteindelijk ook nog prima geluid.
Na de pauze volgde de presentatie over de 
spoorlijn Nijmegen-Kleve en het stationnetje 
Heilig Landstichting. Frans Geertsen had 
interessante informatie en veel prachtige 
oude en recente foto’s over dat onderwerp.
Kortom het was weer een bijzondere avond 
van onze Heemkunde kring. 
Bij het sluiten van de avond kregen Hans en 
Frans een attentie aangeboden en werd de 
verschijning van het boek van Klaas Bouwer 
over de Meerwijk aangekondigd.

De volgende Heemkunde avond is in het 
najaar, onderwerp waarschijnlijk: De orgels 
van de Cenakelkerk. 

Verslag van de Heemkunde avond van 17 april met films over dorp en museum Heilig 
Landstichting en een PowerPoint presentatie over de Spoorlijn Nijmegen-Kleve en het 
station ’t Heiligland 
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E
ls de Witte-van der Schoot 
werd dit jaar bij de jaarlijkse 
“lintjesregen” op Koningsdag 

geëerd met een ridderorde.
In de toespraak van de burgemees-
ter bij de uitreiking van de ridder-
orden vernemen we dat Els een 
lintje ruimschoots verdiend heeft, 
o.a. doordat zij, in haar werkzaam 
leven, in de diverse functies in de 
gezondheidszorg vernieuwende 
inzichten heeft doorgevoerd. Daar-
naast vanwege tal van functies 
in het vrijwilligerswerk:  zij is o.a. 
voorzitter van Unicef team regio 
Nijmegen, daarnaast ook voorzit-
ter van bridgeclub Groebelton in 
Groesbeek. 

Wij, in Heilig Landstichting, 
kennen Els allemaal omdat zij 
vanaf de oprichting betrokken 
is geweest bij de Dorpsvereni-
ging: als bestuurslid, als waar-
nemend voorzitter en voorzit-
ter. Zij heeft het dorpsnetwerk 
mede opgericht. En tenslotte: 
Els heeft onze buurtkrant de 
Oorschelp opgericht. 
Wij kunnen beamen dat zij, zo-
als de burgemeester zei, opvalt 
als een innemende persoonlijk-
heid die al deze werkzaamhe-
den blijmoedig verricht.

Els,  van harte gelukgewenst en 
dank alle werkzaamheden! 

{ advertentie }

DORPSGENOTE ONDERSCHEIDEN (1)

UITMARKT EN BBQ 

Aan het eind van de zomer organiseren we een 
echte “UITMARKT “ in ons dorp, waar de leiders 
van de cursussen in het Bosduiveltje en ‘t Zaaltje 
worden uitgenodigd om zich te presenteren!

Bovendien gaan we op die dag een oude traditie in 
ere herstellen:  de jaarlijkse barbecue waar jong en 
oud altijd veel plezier aan beleefden!
Reserveer 31 augustus alvast in uw agenda!

Nadere informatie en de inschrijfformulieren volgen 
via het Oorbelletje.
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{ advertentie }

B
ets Geertsen- van 
der Zanden heeft een 
Koninklijke onderscheiding 

gekregen. 
Ze heeft deze onderscheiding 
gekregen voor tal van 
activiteiten die ze al jarenlang 
belangeloos verricht. Als zij 
in een gesprek over deze 
activiteiten vertelt, doet zij of 
het heel gewoon is en meldt 
aanvankelijk niet dat het om 
jaren werk gaat. 

Genoemd kunnen worden: 
Vijftien jaar lang wekelijks 

voorlezen aan een visueel 
gehandicapte, jarenlang 
vrijwilligster bij de Vrijwilligers 
Palliatieve en Terminale 
zorg, jarenlang bloeddonor 
bij de Bloedbank, jarenlang 
gastvrouw en ambassadrice bij 
het Gelders Orkest, jarenlang 
maaltijdenbezorgster, jarenlang 
bezoekster in verpleeghuis 
Joachim en Anna.

Zeer verdiend deze 
onderscheiding!

DORPSGENOTE ONDERSCHEIDEN (2)

{ advertentie }
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Iedere maand worden wij als dorpsvereniging 
door de RIBW ingelicht over de voortgang 
van het NEBO project. Het doel hiervan is 
om de buurtbewoners zo goed mogelijk te 
informeren.

Zoals u in de vorige Oorschelp heeft kunnen 
lezen is de RIBW bezig met het realiseren 
van een woon- en werkgemeenschap in het 
voormalige NEBO klooster. 

Activiteiten die men daar 
ontplooit kunnen ook 
nuttig zijn voor onze buurt. 
Daarom wil de RIBW – bij 
voldoende interesse – een 
buurtcommissie formeren; 
een platform waar 
buurtbewoners uit ons dorp 
en bewoners van de NEBO 
elkaar kunnen ontmoeten 
en informeren. Ook zouden 
er vanuit de buurtcommissie 
gezamenlijke initiatieven 
kunnen ontstaan.

Inmiddels heb ik mij 
aangemeld voor de 
buurtcommissie maar 
er is grote behoefte aan 
meer kandidaten. Als u 
ook wilt plaatsnemen in de 
buurtcommissie, geef u dan 
op bij Maurice Custers of Barry Jansen (e-mail: 
m.custers@ribw-nr.nl of b.jansen@ribw-nr.nl).

Op vrijdag 2 mei is er voor potentiële 
bewoners voor de tweede keer een 
maandelijkse informatiebijeenkomst in de 
NEBO geweest. Deze bijeenkomsten (iedere 
eerste vrijdag van de maand om 10 uur) 
worden georganiseerd door Maurice Custers 
samen met twee bewoners van de NEBO. Er 
waren ook deze keer weer een groot aantal 
belangstellenden aanwezig. 
NEBO werft toekomstige bewoners onder 

andere op woongroep.net, een vraag- en 
aanbodsite voor onder andere woongroepen 
en voor woon- en werkprojecten.

Als je een rondleiding krijgt door het 
voormalig kloostercomplex dan zie je pas 
hoe indrukwekkend groot het allemaal is. 
Door vakmensen wordt er momenteel hard 
gewerkt om voor de zomer 39 appartementen 
te realiseren. Er zijn volop plannen om 
activiteiten van de grond te krijgen die 

gedragen worden door de mensen die er 
wonen. Het streven is om die activiteiten door 
vrijwillige vakmensen te laten begeleiden. 
Er is inmiddels al een fietsenwerkplaats. 
Er zijn ook ideeën voor een museumcafé, 
expositieruimte en restaurant onder 
begeleiding van ondernemer Job Vos. 
Zie ook www.voskookt.nl.

Mocht u interesse hebben, geef u dan op!

Odette Wolbert

NIEUWE INVULLING NEBOKERK

BUURTBEWONERS GEZOCHT VOOR DE 

BUURTCOMMISSIE NEBO PROJECT



18 nummer 31, jaargang 8

{ advertentie }

korte berichten

Concerten in de Cenakelkerk
zondagmiddag 15 juni, 16.00 uur:   
  Groesbeeks Gemengd Koor, concert  Les Bëatitudes

zaterdagmiddag 28 juni, 15.00 uur:
  Carmina Ludens

dinsdagavond 22 juli en woensdagavond 23 juli, telkens om 20.00 uur:

  derde editie van het Rijn-Waal Studentenmuziekfestival met optredens  

  van piano-studenten:
                         • Aram Bang uit Zuid-Korea:
   werken van  Beethoven en Schumann,

                         • Anne Sofie Sloth Nilausen uit Denemarken

   speelt Chopin, Brahms en Beethoven

zondagmiddag 28 september, 15.00 uur:
  vocaal ensemble Paniek,  concert met werken van o.a. Josquin,  Lassus,  

  Victoria, Melchior Franck, Baur, Michans
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{ advertentie }

Pianolespraktijk 
Ik woon in Nijmegen Oost (Wachterslaan/

Limos), maar ik geef ook pianoles in de 

omgeving van Nijmegen, bij mensen aan 

huis, wat erg praktisch is voor bijvoorbeeld 

schoolgaande kinderen. Graag zou ik mijn 

praktijk bekendheid willen geven in Heilig 

Landstichting.

Met vriendelijke groet, Riebo Rietema

www.rieborietema.nl

Samen handwerken in Heilig 
Landstichting
Sinds november 2013 is er een start gemaakt met 

samen handwerken in Heilig Landstichting. 

De groep bestaat uit 6 personen en we handwerken nu 

bij iemand thuis.
De eerste vrijdag van elke maand komen we van 14.30 

tot 16.30 uur bij elkaar. Het is erg stimulerend en we 

leren met, van en door elkaar. Ook zin om met ons mee 

te doen? Laat het weten. Ook ideeën of suggesties zijn 

welkom.  
Vrijdagmiddag 4 juli is de eerstvolgende datum. 

Meedoen? Laat het weten via de mail.

dorothe.derks@planet.nl of telefoon 024 324 59 90
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WEDERZIJDS.

Pim Spaan
Nijmeegsebaan 72

6564 ch heilig landstichting
06 - 54266189
024 - 3605639

pimspaan@kpnmail.nl

co
lo

m
nH

et is vandaag 22 mei, iets na 9 uur. 
Vanmorgen heb ik me tegen 7.30 uur 
gemeld bij stembureau 13, de Sleutel 

in Breedeweg. Het is vandaag de kiesdag 
voor het Europees parlement en ik heb me 
beschikbaar gesteld om als stembureau-lid 
op te treden.  
De deur stond er al open, de hokjes stonden 
klaar en wij ook, wachtend op de mensen die 
vandaag hun stem wilden uitbrengen. Onze 
verwachtingen zijn niet hoog gespannen, 
overal lees je en hoor je van mensen die niet 
gaan, want wat is Europa, hoe druk zullen 
we het krijgen. En nu, iets na 9 uur, zijn er 
al 25 mensen geweest, 25 mensen die het 
toch de moeite waard vonden om van zich 
te laten horen. Is dat veel? Ik weet het nog 
niet, dat zullen we pas zondagavond horen 
(en jullie weten het nu allemaal al). Is dat 
veel? Getalsmatig nog niets, gevoelsmatig 
een beetje. Zelf ga ik vanmiddag ook mijn 
stem uitbrengen en ik doe dat om een 
aantal redenen: het is mijn (voor)recht om 
te stemmen en daarmee kleur te bekennen; 
Europa is nog lang niet af, er moet nog bij én 
vanaf, het heeft ons welvaart gebracht en 
dat voelen we in deze tijden niet meer zo, het 
verenigt ons tot het ons teveel gaat kosten, 
het brengt gemak.  
Jullie weten dat we regelmatig naar Engeland 
gaan, en het blijft elke keer bij het oversteken 
van de grens een gedoe met paspoort en 
geld. Ik heb wel wat met Europa, en dat mag 
Europa best weten, ook al is mijn stem maar 
een microotje in het totaal. Ik heb mijn hele 
leven gestemd en zal dat blijven doen, net 
zoals die 86-jarige heer die vanmorgen op het 
stembureau zijn volmacht niet in orde had, 
terug moest naar huis en na 10 minuten weer 
vrolijk binnen stapte, hij liet zijn stemmen niet 
liggen. Petje af.

Stemmen is voor mij een wederzijdse actie. 
Ik laat niet alleen zien dat die ander, Europa, 
voor mij waarde betekent. Ik geef daarmee 
ook aan, dat ik verwacht dat die ander ook 
naar mij luistert, mij tevreden stelt, mij 
misschien wel koestert. Wij, dat vind ik in 
ieder geval, kunnen niet zonder elkaar. En dat 
geldt niet alleen in dat grote Europa, maar 

ook op dat microniveau van onze straat, onze 
buurt, ons dorp. 

Ik maak me best wel zorgen over wat er 
allemaal gebeurt volgend jaar. Er is dan veel 
minder geld beschikbaar om allerlei vormen 
van zorg aan volwassenen en kinderen te 
kunnen blijven betalen, er wordt een beroep 
gedaan op uzelf, uw naasten en uw omgeving 
om, als de nood aan de man/vrouw is, zelf 
en samen verantwoordelijkheid daarvoor te 
nemen en niet meer als vanzelfsprekend op 
die gemeente of het rijk terug te vallen. Dat 
vraagt een omslag in denken en doen, dat 
vraagt openheid naar elkaar en creativiteit. Ik 
maak me daar zorgen over omdat we dat niet 
gewend zijn, omdat we de afgelopen 20-30 
jaar toch redelijk gemakkelijk door vadertje 
staat en moedertje gemeente met zorg zijn 
omhuld. 
En het dan zelf oppakken, dat vraagt wat 
van je. Ik help ons hopen dat we daar met 
elkaar, in onze straat, in onze buurt, in ons 
dorp antwoorden op vinden. En gelukkig zie ik 
daar in ons dorp al tekenen van. Al langer de 
straatcontactpersonen, onze ogen en oren. 
Ik hoor ze in Groesbeek fluisteren dat ze dat 
daar ook wel willen. En nu ook onze nieuwe 
boekenkast in ‘t Zaaltje, een sterk staaltje van 
samen delen.

Het is vandaag 22 mei, net voor 16 uur. De 
zon schijnt nog steeds, en de inloop in het 
stembureau is gestaag. We zitten nu op 170 
stemmers, 170 mensen die bewust de gang 
naar het stembureau hebben gemaakt. 
En als u er niet aan toegekomen bent op 22 
mei, schrijf dan nu alvast op: 19 november 
verkiezingen voor de gemeenteraad van de 
nieuwe gemeente Groesbeek, Millingen a/d 
Rijn, Ubbergen. Ik zie je daar graag terug!

Pim Spaan
 


