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Vrijwilligersnieuws 
Nieuwe aanwinsten 
We hebben geen nieuwe vrijwilligers om te vermelden. 

 

Gestopt:  
Jannie Claassen is in verband met de start van een studie 

gestopt met het vrijwilligerswerk.  

Ook Loes Steins heeft besloten te stoppen. 

Jannie en Loes,  hartelijk dank voor jullie inzet de afgelopen 

jaren!  

 

Eerste schop in de grond 
Achter de schermen is al heel wat werk verricht voor de realisatie van een geluids-

dichte ruimte aan ons bestaande pand. Over enkele weken, als de weersom-

standigheden het tenminste toelaten, zullen de werkzaamheden starten. De bouw is 

aanbesteed en Bouw Combinatie Peters is de aannemer. We verwachten medio 2011 

het nieuwe gedeelte in gebruik te kunnen nemen. 

Website 
Ook “De Oude Heerlijkheid” gaat on-line! 

Het bestuur heeft Vormidabel (Vin Baltussen) opdracht gegeven een website te ontwikkelen die wij zelf 

voorzien van de nodige informatie. 

We zien uit naar het resultaat. 

Vrijwilligersfeest  
Pak je agenda en noteer alvast 

het vrijwillligersfeest op  

26 maart 2011. 

De Oude Heerlijkheid kan niet 

draaien zonder jullie, en als blijk 

van waardering is deze avond  

er speciaal voor jullie! 

De officiële uitnodiging volgt te 

zijner tijd.  

Oproep nieuwe vrijwilligers! 
Graag doen we een beroep op jullie als vrijwilligers om 

mensen in je omgeving te enthousiasmeren om eens mee te 

helpen in ons gemeenschapshuis.  

Ons motto is nog altijd: “met z’n allen, voor ons  
allen” en ons doel is natuurlijk dat vrijwilligerswerk leuk en 
vooral geen last moet zijn of worden.  

We verkeren in de gelukkige omstandigheid dat er ook over-

dag steeds vaker gebruik gemaakt wordt van De Oude  

Heerlijkheid, maar tegelijkertijd blijkt dat er hierdoor 

krapte ontstaat in de personele bezetting. 

Met een grotere groep vrijwilligers is het vanzelfsprekend 

dat de werkzaamheden meer verspreid kunnen worden. 

Geïnteresseerden kunnen voor nadere informatie terecht bij  

Carla van de Weijer, beheerder organisatie. 



In deze rubriek zal telkens een vrijwilliger van  

“De Oude Heerlijkheid” worden belicht.  

Deze editie is het de beurt aan:  

Rien Steins. 

 

 
Even voorstellen…. 
Ik ben Rien Steins en ben geboren in Nijmegen  op 
1 november 1947. Ons gezin bestond uit 1 zus en 4 
broers, mijn ouders en een hond. Mijn vader was 
fotolasser en was de hele week weg, mijn moeder 
zorgde voor ons. Ik ging naar de kleuterschool in onze 
straat en later naar de lagere school, waar ik best wel een ondeugend ventje was.  Ik kreeg al snel de naam 
'clown' van de familie en straat, want voor een geintje was ik toen ook al te porren. Van jongs af aan heb ik 
gevoetbald en getafeltennist (ben kampioen van Gelderland geweest); biljarten (wat ik nog steeds doe met 
veel plezier in café Het Zwaantje), judo en boksen volgden toen ik wat ouder was.  
Na de lagere school ging ik naar de ambachtsschool want ik moest een beroep leren van mijn vader. De 
opleiding leerling elektriciën ben ik gaan volgen en ging hierna aan de slag bij Nijs en Vale in Nijmegen als 
reparateur van allerlei elektrisch gereedschap. Hierna moest ik in militaire dienst en die tijd heb ik 
doorgebracht in Suriname, een prima tijd. Ik ben van plan dit land weer eens terug te zien!  Ik zag wat van de 
wereld, een ander land en andere cultuur, wat ik graag wilde. Weer terug in Nederland ging ik aan het werk bij 
Technische Unie als baliemedewerker en ontmoette ik mijn vrouw Loes. We trouwden op 24 januari 1974, 
kregen een zoon op 24 juni 1975 en een dochter op 21 december 1976. We verhuisden van Nijmegen naar 
Wijchen op 15 oktober 1983 en daar hebben we bijna 24 jaar gewoond. Ik ben in die tijd 21 jaar werkzaam 
geweest bij Philips als ploegleider.  

Van Wijchen naar Oploo 
Goede kennissen van ons, Hennie en Nettie de Vet, ook wonend op het Kroondomein, verhuisden naar Oploo in 
2006 en vroegen of wij eens kwamen kijken naar hun huis. Dat deden we en zo'n huis wilden wij ook wel. We 
schreven ons in bij Pantein Wonen en we kregen een huis aangeboden in augustus 2007; begin september 2007 
zijn we verhuisd. Oploo, een mooi dorp met vriendelijke mensen en heerlijk rustig! We hebben het nog steeds 
erg naar ons zin! We wonen leuk op het Kroondomein met prettige mensen om ons heen. 

Vrijwilligerswerk 
Het vrijwilligerswerk ben ik gaan doen naar aanleiding van verhalen van Jan Aben en dit leek me wel wat. Dus 
me aangemeld en 'aangenomen',  
De werkzaamheden die ik verricht bij De Oude Heerlijkheid zijn: klein algemeen onderhoud, controleren van 
de koelcel, de bar en koelkasten, in de grote zaal de vloer goed onderhouden, voorraad aanvullen, 
muziekspullen klaarzetten voor de maandagmiddag, wanneer nodig stoelen en tafels klaarzetten voor diverse 
evenementen en deze ook weer opruimen. En van alles meer waar de beheerders mijn hulp bij kunnen 
gebruiken.  

Hobby’s 
Ik ben een trotse opa van 4 kleinkinderen: 2 meisjes en 2 jongens en een 5e kleinkind komt begin mei volgend 
jaar! Helaas voor ons… 3 kleinkinderen wonen in Engeland met onze dochter en schoonzoon. De bezoekjes naar 
de U.K. regelen we wel. Onze kinderen maken het goed, wat wil een mens nog meer? Verder houd ik van 
reizen, maakt niet uit waar naartoe. We hebben al heel wat van de wereld gezien. De laatste reis was nog naar 
de States afgelopen juni. Fietsen is iets wat ik graag doe; ik draai 30-50 kilometer per dag met lekker weer, 
niet als het regent. Het is goed voor de conditie, ik zie nog eens wat van de prachtige 
omgeving en ik  kan mijn gedachten ordenen tijdens het fietsen. Ik cross ook regelmatig in 
het bos met een behoorlijk vaartje. Het mulle zand ga ik niet uit de weg, al doe ik dat niet 
elke keer, ik ben tenslotte ook geen 20 meer!   
 

In the Picture 


