
Beter een goede buur, dan een verre vriendis het motto van de Nieuwjaarsreceptie 2013 van Heilig Landstichting!
Een nieuw jaar kan in ons dorp goed beginnen, als we elkaar aan het begin van datjaar ontmoeten en begroeten. Een goed moment om wensen en ideeën uit tewisselen.

U bent van harte welkom op zondag 13 januari vanaf 16.00 uur in ’t Zaaltje!

OORSCHELPNieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting
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IN DIT NR O.A.:
VAN DE REDACTIE VAN HET BESTUUR CURSUSSEN TONEEL MUZIEK
HEEMKUNDEWERKROEP MILJOENENJACHT WATERPROJECT NEPAL
GROETEN UIT GHANA BRIEF VAN SINTERKLAAS KINDJE ZOEKEN
ACTIVITEITENPROGRAMMA KBO ZEVENHEUVELENLOOP ORIENTALIS
COLUMN PIM SPAAN ETC.

Nieuwjaarsreceptie zondag 13 januari



Een nummer vol met recensies overactiviteiten georganiseerd onderauspiciën van het bestuur van deDorpsvereniging, door deHeemkundekring en het Oranjecomité.Zoals de toneelmiddag met eenfamilievoorstelling voor jong en oud, demuziekmiddag, de lezing van deHeemkundekring, het ronddelen vanglühwein tijdens deZevenheuvelenloop. En er is een briefvan Sinterklaas.U ziet foto’s van de opname van depostcodeloterijmiljoenenjachtwaarvoor de bewoners met eenpostcodenummer van de Landstichtingwaren uitgenodigdOok wordt bericht over toekomstigeactiviteiten. De Nieuwjaarsborrel, altijdeen heel gezellige en geanimeerdebijeenkomst, zal op zondag 13 januarizijn. Er gaan nieuwe activiteiten komenen verder leest u in dit nummerwaarom u de datum van 16 juni 2013alvast moet noteren in uw agenda.
Onze redactie heeft na het vertrek vanKoen te maken met de tijdelijkeafwezigheid van zijn opvolger Jan

Lücker. Hij is op reis. Gelukkig hebbenwe onze webmaster Philip Wolbertbereid gevonden om voor tweenummers de werkzaamheden over tenemen.Ieder nadeel heeft zijn voordeel:behalve Koen heeft ook Jan Lückerbeloofd reisnotities te maken voor deOorschelp. U zult ze in het volgendenummer hopelijk aantreffen. Dewederwaardigheden van Koen treft uook in dit nummer weer aan.Jan gaat naar het Oosten, Koen zit inAfrika. Als het zo doorgaat wordt deOorschelp een wereldkrant.

Tot slot: Berichten voor het Oorbelletjedienen 13 dagen vóór de eerstewoensdag van de maand ingeleverd teworden bij Marja van Rossum,
marjavanoppenraaij@hotmail.com
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Waartoe zijn wij op aarde? U zult
wel denken: “Wat krijgen we
nou?” Waarom deze stichtelijke

woorden? Dat zijn we van Theo de Witte
toch niet gewend? Tja, de dagen zijn kort,
de avonden donker en de nachten lang. Dan
wil een mens wel eens gaan nadenken over
al het wel en wee. Met mijn eigen wel en
wee zal ik u niet lastig vallen; die is
eigenlijk redelijk in balans. Om het op zijn
Hollands te zeggen: “We mogen niet
mopperen”. Maar hoe zit het met het wel en
wee om ons heen en in het bijzonder in
onze Heilig Landstichting?
Burgemeester
Onlangs, op 21 november, hebben we onze
nieuwe burgemeester, Harry Keereweer,
mogen ontvangen voor een
kennismakingsbezoek met Heilig
Landstichting. Dit bezoek nodigt natuurlijk
uit om alles van ons dorp nog eens goed op
een rijtje te zetten voor ons zelf en voor de
burgemeester. Bovenal is het duidelijk dat
we in een bevoorrecht dorp wonen zonder
grote sociale problemen met veel ruimte in
een rustige omgeving. Wat wil een mens
nog meer? Dat is een algemene vraag die
iedereen anders zal beantwoorden,
afhankelijk van persoonlijke instelling en
behoefte. Een gezin met jonge kinderen en
werkzame ouders heeft hier andere ideeën
over dan een ouder echtpaar of een oudere
alleenstaande. Sommige bewoners hebben
een groot sociaal netwerk en weinig
behoefte aan nog meer contacten, andere
zien hun netwerk kleiner worden of zijn
minder mobiel en zoeken contacten dicht bij
huis. Gelukkig kennen we binnen Heilig
Landstichting sinds enige jaren het
Dorpsnetwerk met contactpersonen voor
iedere straat. Daarnaast organiseren de
Dorpsvereniging, KBO Heilig Landstichting,
het Oranje Comité en de Heemkundekring
allerlei activiteiten waar de bewoners van
Heilig Landstichting elkaar kunnen
ontmoeten. Dus zover het goede nieuws
voor de burgemeester.
Voorstellen
Wat missen we in ons mooie dorp? We
missen wat vele kleine dorpen en

buurtgemeenschappen tegenwoordig in
toenemende mate missen. We hebben geen
school meer, geen cafés, geen winkels en
sportclubs. Ook een eigen huisarts(enpost)
en wijkverpleging ontbreekt. De faciliteiten
(het Zaaltje en het Bosduiveltje) zijn wel
aanwezig, maar functioneren niet echt als
een dorpshuis of wijkgebouw in brede zin.
We hebben met de burgemeester uitvoerig
gesproken over het wel en wee van onze
sociale ontmoetingsplaatsen. We waren het
met elkaar eens dat nieuwe ideeën en
voorstellen van de bewoners zelf moeten
komen. De burgemeester, maar ook de
aanwezige vertegenwoordigers van de
Woningbouwvereniging Oosterpoort, zegden
hun steun toe bij het ontwikkelen van een
concreet plan. De gemeente is een
natuurlijke gesprekspartner voor ons, maar
financiële ondersteuning zal hooguit
mondjesmaat mogelijk zijn.
Onze medebewoners
Nu kom ik weer terug op mijn eerste vraag:
“Waartoe zijn we op aarde?’ Ik voel me niet
geroepen om een diepzinnig antwoord op
deze vraag te geven, maar laten we gewoon
beginnen met onze naaste medemens: onze
medebewoners van ons dorp bijvoorbeeld.
Wat kunnen we voor elkaar betekenen?
Hiervoor hebben we een goed actieplan
nodig en bewoners die dit plan willen
uitwerken en van de grond willen tillen. Ik
stel me zo voor dat dit punt het hoofdthema
zal zijn van onze komende jaarvergadering
in februari 2013. Wie weet, beschikken we
binnen niet al te lange tijd over een warm
en levendig dorpshuis waar de bewoners
van ons dorp, jong en oud, elkaar veelvuldig
zullen ontmoeten?
Uiteraard wens ik u mooie en vreugdevolle
feestdagen toe samen met uw geliefden,
familie en vrienden. Op 13 januari kunnen
wij als dorpsgenoten op onze
Nieuwjaarsborrel met elkaar het glas heffen
op het Nieuwe Jaar. Misschien ontstaan daar
wel de gewenste creatieve ideeën.
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Workshops
Binnen het dorpsnetwerk is voorgesteld
om op geregelde tijden een doemiddag
c.q. workshop te organiseren. De eerste
workshop kerstkransen maken heeft
inmiddels plaatsgevonden:
Wij zijn op zoek naar dorpsgenoten die
samen met dorpsgenoten aan de slag
willen gaan.
Hebt u een bepaald talent of hobby of idee
waarmee u graag een workshop voor
dorpsgenoten zou willen organiseren, laat
het ons weten. Samen met u kijken we
dan naar de mogelijkheden.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking
Els de Witte, email:
elsdewittevanderschoot@planet.nl,
T 0243241841

Bridgelessen voorbeginners
Op 14 januari start mevrouw Riet van der
Landen een bridgecursus voor beginners in
het Zaaltje. Deze cursus bestaat uit 20
lessen, op de maandagmiddagen van 14
uur tot 16 uur. De kosten voor deze cursus
bedragen 150 Euro.
Belangstellenden voor deze kunnen zich
opgeven bij ondergetekende.
Overigens mag je, als je twijfelt, de eerste
les op proef komen,
Els de Witte, email:
elsdewittevanderschoot@planet.nl,
T 0243241841/ 0620493978

VAN DE SECRETARIS
De Dorpsmail
Wilt per email op de hoogte blijven
van het wel en wee van uw dorp?
Als u deze emails, nog niet
ontvangt, stuur dan een bericht naar
secretaris@dorpsverenigingheiligland
stichting.nl en uw adres wordt
opgenomen in dit mailbestand. De
berichten worden verstuurd als
“blind copy”. Deze mailberichten zijn
bedoeld voor alle bewoners van
Heilig Landstichting.
Lid worden van de Dorpsvereniging?
Nog geen lid? Misschien toch maar
wel doen!
Stuur een mailtje naar secretaris@
dorpsverenigingheiliglandstichting.nl
of een briefje naar Sophiaweg 115.
De contributie bedraagt € 12, per
jaar, per adres.

[ advertentie ]
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Toneel op de Landstichting
Op de toneelmiddag op zondag 23
september is onder regie van Karine Crajé
“Kleine Sofie en Lange Wapper” opgevoerd.
Betoverend toneel, een familievoorstelling
voor jong en oud. Het stuk is een bewerking
van het boek “Kleine Sofie en Lange Wapper”
geschreven door Els Pelgrom en geïllustreerd
door The Tjong King.
Voor wie het boek gelezen/doorgebladerd
heeft boden décors en kostuums een
vertrouwde aanblik: de illustraties van het
boek werden tot leven gebracht.
Groot en klein, we hebben er allemaal van
genoten. Alle reden voor een nadere
kennismaking met de regisseur.
Karin Crajé, woonachtig op Heilig
Landstichting, heeft haar opleiding genoten
aan de Academie voor Expressie door Woord
en Gebaar in Zwolle en heeft vervolgens de
docentenopleiding gevolgd. Momenteel is zij
docent Drama aan de N.S.G.
Naast haar werkzaamheden heeft zij de
theatergroep Stichting Kolderkat opgericht.
Karine is inmiddels met haar derde productie
bezig. De derde productie gaat over een heel
aparte bandiet. Vóór “Sophie en Lange
Wapper” is: “Heksen” opgevoerd.

Onderwerpen voor de voorstellingen sluiten
zoveel mogelijk aan bij kinderboeken of
kinderverhalen. De bedoeling is dat iedere
stuk tenminste vier keer wordt opgevoerd;
ondertussen blijft er aan de voorstelling
gesleuteld worden.
Naast bezoek aan deze producties is het
mogelijk Theater Kolderkat te vragen voor
figuratie en aankleding. Zo zijn ze binnenkort
bijvoorbeeld te zien op de kerstviering van
een school waar ze enkele korte scénes
spelen.
Iedere week wordt er gerepeteerd in ’t
Zaaltje. Jammer genoeg zijn er momenteel
geen spelers uit Heilig Landstichting. De
groep spelers is vol. Wel zijn ze nog op zoek
naar muzikale begeleiding en helpers voor
hand en spandiensten. Ook is het heel fijn
als er mensen zijn die in deze subsidiearme
tijd “vriend van Kolderkat” willen worden en
met een financiële bijdrage de groep willen
steunen in het maken kindervoorstellingen.
Vragen over Kolderkat? Zie ook de website
www.kolderkat.nl en mailen kan altijd
k.craje@tiscali.nl.

Maria Quant

Activiteiten in ‘t Zaaltje
Bridgen

Op iedere dinsdagmiddag is er bridgen van 14.00 uur tot
17.00 uur. Iedereen kan meedoen.

Biljarten
Ook op dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur: biljarten
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Zondag 25 november was in ’t Zaaltje de gehele
dag muziek te horen: instrumentaal en gezang.
De dag werd ingeluid met een samenzang van
het gelegenheidskoortje en alle aanwezigen.
Daarmee werd een goede sfeer gezet die de
gehele dag bleef.
De aanwezigen waren ’s morgens vooral ouders
en grootouders van de kinderen, leerlingen van
Dorothéa Schokking, die hun muziek lieten
horen. Daarnaast hield Marleen Moggré een
sprookjesvertelling met piano en
(blok)fluitmuziek. Gefascineerd werd ook
geluisterd naar Carel van Heugten die
improvisaties op een iPad ten beste gaf.
De middag werd vooral gevuld met zang,
kwintet en kwartet. Daarnaast werden we
allemaal meegetrokken in zang en gitaarspel Pop

en Jazz van Ben Winkelmolen.
Tot slot trad het gelegenheidskoor op. Onder
leiding van de dirigent Ellen Deimann werd een
canon ingeoefend en door alle aanwezigen
meegezongen.
De organisatie van deze sfeervolle dag, onder
auspiciën van Joost Meuwese van de
Dorpsvereniging, was in handen van Marijke
Gelauff.
Marijke is sinds 1976 woonachtig op de
Landstichting. Na haar werk in het buitenland
heeft zij zich vooral op haar hobby zang gestort.
Zij is muziekliefhebber: zij zingt en is o.m. actief
in het Projectkoor Gelderland; ook organiseert zij
muziekmiddagen.

Muziekdag op de Landstichting
Maria Quant
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LBegin dit jaar, na de algemene
ledenvergadering van de Dorpsvereniging,
hebben Dick Verstegen en Ellen Deimann
wonend op de Petruslaan een boeiende
voordracht gegeven over het waterproject in
Nepal. Dick en Ellen zetten zich al enkele
jaren met hart en ziel in voor een
watervoorziening in 3 Nepalese dorpen.
Zij hebben zelf de Stichting Waterproject
Nepal opgezet.
De Stichting Waterproject Nepal (SWN) zorgt
voor de aanleg van een watervoorziening in
drie Nepalese dorpen in de Kaskiregio ten
noorden van Pokhara met samen ca. 11.000
inwoners, onder wie veel kinderen.
Zij doet dat in samenwerking met een van
oorsprong Schotse NGO, The Nepal Trust
(TNT), die al twintig jaar vanuit Kathmandu
ontwikkelingsprojecten in Nepal uitvoert. Het
gaat om een echt stelsel van pijpleidingen
vanuit drie bronnen op een heuvelrug die
een flink stuk verderop ligt. De
watervoorziening is er nu dramatisch, vooral
voor de allerarmsten die vanwege hun lage
kaste vaak achter het net vissen. Dan
moeten ze drie uur lopen voor een beetje
schoon water. De SWN probeert € 150.000
bijeen te brengen voor dit project dat in
overleg tussen TNT, de Nepalese overheid,
de dorpscomité’s en de bewoners wordt
uitgevoerd.
De eerste € 65.000 zijn al overgemaakt. Nu
de rest nog……
Na deze avond hebben een aantal bewoners
rond de tafel gezeten om na te denken hoe
we Dick en Ellen met dit prachtige project
kunnen helpen geld op te halen en zo een
steentje bij te dragen aan een

watervoorziening in Nepal.
Omdat de uitvoering in samenwerking gaat
met overheid, dorpscomité en
dorpsbewoners van Nepal, hebben wij
bedacht dat SAMENWERKING het
uitgangspunt moet zijn om aan dit project
mee te werken.
En daarmee bedoelen we samenwerking van
ons als bewoners van de Heilig Landstichting
en samenwerking in de activiteit(en) die we
hieraan willen koppelen. Om zo SAMEN te
WERKEN en ons in te zetten voor een leuke
activiteit in en door ons dorp. Met als mooi
gebaar geld op te halen voor dit belangrijke
project.
Wij willen dit gaan doen door op zondag 16
juni 2013 een sponsorloop te organiseren
voor en door bewoners, jong en oud, uit de
Heilig Landstichting en hun familie, vrienden,
collega’s. De sponsorloop zal plaatsvinden na
het midzomerfeest dat door het
Oranjecomité georganiseerd wordt en
wellicht ook in het teken van het
waterproject Nepal zal staan.
In de loop van volgend jaar volgt hierover
nog veel meer concrete informatie.
Daarom alvast dit stukje in de Oorschelp om
u warm te maken voor dit Nepalproject en
om de belangrijke datum 16 Juni 2013 in uw
agenda en die van familie en vrienden,
collega’s vast te leggen. Voor zowel de
sponsorloop als Het midzomerfeest voor de
kinderen uit de buurt!
Jans Bekhuis en Janneke Otten
Wil je meedenken, organiseren? Neem
gerust contact op.
jbekhuis@solcon.nl,
jannekevanrossum@hotmail.com

Heilig Landstichting zet zich invoor waterproject Nepal

Kijk op de website voor het laatste nieuws:
www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl
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Lieve Kinderen van Heilig Landstichting,
Wat hebben jullie de pieten en mij ook dit jaar
weer geweldig ontvangen!
Eerst dacht ik dat jullie in Museumpark
Orientalis zouden zijn, net als vorig jaar, maar
toen we daar aankwamen waren jullie er niet!
Piet zei meteen: “Ze zijn natuurlijk in het
Zaaltje!”
Mijn pieten zijn toen snel vooruit gegaan en
jawel, jullie waren allemaal al in het Zaaltje!
Sorry kinderen, dat jullie even op mij moesten
wachten, maar ik ben niet meer zo snel, dat
zullen jullie begrijpen.
Gelukkig kwam ik er toch en daar stonden jullie
me heel blij op te wachten!

En in het Zaaltje was het zo gezellig! De slinger
die jullie hadden geknutseld was heel feestelijk
en ook de pepernotendans vond ik geweldig! Ik
heb genoten van de mooie liedjes die jullie voor
mij hebben gezongen en Marleen speelde zo
prachtig op de piano!
Wij hebben genoten lieve kinderen! Dank
daarvoor.
Ik hoop dat jullie blij waren met de cadeautjes.
Volgend jaar zien we elkaar vast weer!
Hartelijke groeten van Sinterklaas en zijn pieten



Nauwelijks enkele weken geleden, op
donderdag 15 november, organiseerde
onze Heemkunde werkgroep een lezing
over het ontstaan van de Stichting Heilig
Land Stichting, de moeder stichting van de
Cenakelkerk, de begraafplaats en het
Bijbels Openluchtmuseum, nu Orientalis
geheten.
Het was druk in ’t Zaaltje, meer dan 40
bezoekers luisterden naar de voordracht
van Fransje School. In 2010 was zij aan de
Radboud Universiteit afgestudeerd op de
ontstaansgeschiedenis van
de Heilig Land Stichting. Zij belichtte het
ontstaan van deze stichting vanuit
verschillende invalshoeken, waarbij zij ons
op humoristische wijze zelfs tot in de 17e
eeuw meenam naar de verschijningen, die
een Franse non over het Heilig Hart van
Christus zou hebben gehad. Van daar ging
het in een razend tempo door vele eeuwen
geschiedenis naar het begin van de

twintigste eeuw waarin het idee om een
kopie van de heilige plaatsen in Palestina
te maken werd gerealiseerd.
Zij belichtte ook de verdiensten van de
oorspronkelijke initiatiefnemers kapelaan
A. Suys en mevr. Jeanne Cecile Vromans
en die van de kunstenaars die deze ideeën
in steen en schilderingen vorm gaven: De
schilder en beeldhouwer Piet Gerrits en de
architect Jan Stuyt. Aan het einde van de
voordracht toonde zij ons oude beelden
van de oudste monumenten in het park
en van de nog geheel onbeschilderde
(naakte ) Cenakelkerk.
Enkel dagen na deze lezing raakte het
Museumpark Orientalis in zwaar weer door
een weigering van de provincie om in 2013
weer subsidie te verlenen. Wij hopen dat
door adhesie betuigingen van velen de
oorspronkelijke naamgever van ons dorp
toch gered zal worden.

Nieuws van deHeemkundewerkgroep
December 2012
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Het verkeer in Accra
De stad heeft een aantal grotere doorgaande
wegen die de verschillende delen van de stad
met elkaar verbinden. De grotere kruispunten
zijn meestal uitgevoerd als rotonde—die noemen
ze hier “circle”. Ik ben geen verkeerskundige,
maar op zich is er niet zóveel verkeer dat dit
meteen tot opstoppingen en files moet leiden.
Die zijn er echter wel veel en veelvuldig. En niet
alleen op de hoofdwegen, maar op de
binnendoor weggetjes omdat iedereen wel een
sluiproute kent. Daar schiet je vaak niet zoveel
mee op omdat die vervolgens ook vastlopen.
Hoe komt dat toch?
Verkeersregels zijn er eigenlijk niet, het is meer
een kwestie van geven en nemen. Het gevolg is
dat—als je nog enige voortgang wil maken—je
een beetje assertief moet rijden; dus iets meer
nemen dan geven…Als er een gaatje ontstaat,
moet je dat meteen opvullen, ook al blokkeer je
daarmee bijvoorbeeld afslaand of invoegend
verkeer. Het maakt niet uit dat dit
afslaand/invoegend verkeer vervolgens weer het
achterop komend verkeer blokkeert. Met stoppen
of parkeren op de rijbaan heeft men over het
algemeen ook weinig moeite, ook al is er ruimte
naast de weg. Dan moet je wachten tot er een
gaatje in het tegemoet komend verkeer zit om er

langs te komen.
En dan zijn er de minibusjes. Aangezien er geen
echt openbaar vervoer is ( er zijn wel een paar
stadsbussen, maar dat mag geen naam hebben )
zijn de mensen die geen auto hebben,
aangewezen op deze zogenaamde “tro tro’s”.
Deze rijden een vaste route, maar kunnen in
principe overal behalve op de grotere
doorgaande wegen—stoppen en mensen in en
uit laten. En dat doe je niet door netjes aan de
kant te gaan zodat achterop komend verkeer
kan passeren, maar half op de weg; met
voorspelbare gevolgen. Langs de grotere
doorgaande wegen zijn stopplaatsen aangelegd
waar de busjes kunnen uitwijken om mensen te
laten inen uitstappen. Het aantal busjes is
alleen zo groot dat er onvoldoende ruimt is
waardoor ze toch deels op de rijbaan stoppen;
ook het inen uitvoegen zorgt ervoor dat
minstens de helft van de weg geblokkeerd is
voor het doorgaande verkeer op deze plaatsen.
Wanneer het regent is het helemaal een feest.
Meestal leidt dat tot een verkeersinfarct. Regen
is ook een algemeen excuus om nog later op je
werk of afspraak te komen dan gewoonlijk; dan
hoef je alleen maar te zeggen “traffic” en dat is
dan voldoende verklaring—dat is overigens in de
meeste gevallen het algemeen te accepteren

excuus voor te laat komen.
Waar je normaal rekening
houdt met een uur te laat
komen kan het tijdens of na
regen oplopen tot minimaal
23 uur; of helemaal niet
komen opdagen. Vaak
vallen de verkeerslichten bij
regen uit en dan (ont)regelt
de verkeerspolitie het
verkeer.

Groeten uit Ghana
10

Wat vooraf ging: Koen Broersma is samen met vrouw Yus en kinderen
Aisya en Zavier door zijn werkgever Royal HaskoningDHV voor een project
naar Ghana uitgezonden.

Koen Broersma
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VERVOLG GROETEN UIT GHANA
Tijdens de kantooruren heb ik de
beschikking over een chauffeur. Dat klinkt
luxe, maar rijden in dit verkeer is vrij
vermoeiend en zo kan je onderweg (in de
file) nog wat nuttigs doen zoals je Email
checken en bellen. Buiten kantoortijd—’s
avonds en in het weekend—rij ik zelf; ook
van kantoor naar huis. Gelukkig is dat
vlakbij, ik ben er zo. Aan het eind van de
dag staat er echter vaak en file op de weg
voor kantoor. Dit is aan de overkant
richting de stad uit en ik moet de andere
kant op, dus geen probleem. ’s
Anderendaags draaide ik echter de weg op

naar rechts, goed kijkend naar links
natuurlijk (men rijdt hier rechts, ondanks
dat het een Engelse kolonie is geweest) om
in te voegen. Boem! Zat ik bijna bovenop
op een pickup die over de verkeerde
weghelft met knipperlichten langs de file
reed. Dit was een (onofficiële) escort van
een of andere legerofficier (zo te zien aan
het plaatje dat op de volgwagen bevestigd
zat). De schade viel voor mij heel erg
mee—slechts een schrammetje op de
bumper; nauwelijks te zien tussen de
andere butsen en krassen. De ander had
echter een behoorlijk ingedeukt linker
voorspatbord. Allebei dus aan de kant
terwijl de volgwagen met passagier met
gezwinde spoed aan de horizon verdween.
Gelukkig heeft de politie het ook niet zo op
met gasten die denken dat ze wel even
langs de file mogen rijden. Na een korte
uitleg van mij en wat getuigen kon ik dus
gaan en lieten ze de tegen partij weten dat
‘ie op moest krassen.

Eind goed al goed.

[ advertentie ]



De 29e editie kende wederom een
recordaantal lopers. 26440 hardlopers en
loopsters gingen om 13.00 uur van start op
de Groesbeekseweg. Tirunesh Dibaba,
Olympisch kampioene 10km heeft in
Nijmegen met veel overtuiging de
Zevenheuvelenloop gewonnen. Bij de
mannen zorgde Nicholas Kipkemboi voor
een verrassing door wereldrecordhouder
Leonard Komon te verslaan. Het was een
fantastische wedstrijd, niet alleen door de
prestaties van deze wedstrijdlopers, maar
vooral ook door de aanwezigheid van de
vele recreatielopers. Zij liepen mee voor hun

plezier, maar sommigen wilden eigenlijk ook
hun persoonlijke record verbeteren.
Gelukkig werd het slechte weer ‘s middags
beter, dat was goed voor de lopers, maar
ook voor de toeschouwers. De
dorpsvereniging heeft weer warme
Glühwein uitgedeeld aan de toeschouwers.
Dit jaar werd deze geschonken uit grote
thermoskannen. De sfeer bij de
toeschouwers was, mede hierdoor,
opperbest. Alle lopers werden luidkeels
aangemoedigd en er werd geklapt voor
bekenden, maar ook de onbekenden werden
aangemoedigd. Kortom een zeer geslaagde
middag.
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Glühwein tijdens deZevenheuvelenloop

Museumpark Orientalis
In museumpark Orientalis is er van 15
december tot en met 6 januari een
tentoonstelling “Onder de ster”, een collectie
kerstgroepen afkomstig uit de gehele wereld.
Van 26 tot en met 30 december zijn er van
17.00 uur tot 21.00 uur avondopenstellingen.
De bezoekers lopen met lampionnen en
volgen een verlichte route vanaf de entree
tot aan het dorpje Bethlehem. Ze worden
meegenomen in het kerstverhaal rondom de
geboorte van Jezus Christus volgens de
Evangeliën van Mattheus en Lucas.
Op zondag 16 december is er om 13.15 uur
een lezing door mevrouw Elsbeth Rooker,
egyptoloog en religiewetenschapper en door
mevrouw Francien van OverbeekeRippen,
theologe en oprichter van de Stichting
Trialoog.
Op zondag 29 december zijn er
natuurwandelingen, start om 11.00 uur.
Bent u van mening dat Museumpark
Orientalis bestaansrecht heeft dan vragen wij
u vriendelijk om onze online petitie (in naam
van uw instelling) te ondertekenen
http://www.petities
24.com/museumparkorientalis moet blijven

Korte berichten

Annelies van Gunst



Nieuw concertpodiumin Nijmegen Oost: de‘Muzikale Streling’
Onder de naam ‘Muzikale Streling’ vindt,
in de paarse zaal van centrum de Appel,
Groesbeekseweg 428, Nijmegen, op
iedere eerste zondag van de komende
maanden, een serie concerten plaats. In
een intieme sfeer, vergelijkbaar met ‘vrije
geluiden’ van de VPRO bieden de
initiatiefnemers Esther Appels en Manito
een gevarieerde programmering aan.
Laat u muzikaal strelen door
wereldmuziek, klassieke muziek of
andere gevoelige klanken.
Na een zeer succesvolle start van de
‘Muzikale Streling’ op 7 oktober van het
duo La Rosa, met een flamenco getint
repertoire, is deze serie nu al een succes
gebleken!
In het nieuwe jaar staan op het
programma: ensemble Speelhuys met
17e eeuwse Amsterdamse liederen op 6
januari, de Russische ‘diva’ Alona
Svintsova met zigeuner romances op 3
februari, het duo Parlemoer met liederen
van Kurt Weil & Bertold Brecht op 3
maart, het neoklassiek strijkkwartet
Septime op 7 april, Oleg Lysenko
Oekraïense accordeonvirtuoos op 5 mei
en de Vlaamse zangeres Micheline van
Hautem met nummers van Jacques Brel
als afsluiter van het seizoen op 2 juni.
De optredens beginnen om 11.30 uur, de
entree bedraagt € 15, (inclusief
drankjes), reserveren is mogelijk via
telefoonnummer: 024 – 360 96 75 of via
emailadres: info@centrumdeappel.nl
Informatie: www.centrumdeappel.nl
Linedance
In Groesbeek zijn er lessen linedance op
maandag en vrijdag van 19.00 uur tot
22.00 uur in Buurthuis de Baon,
Stekkenberg 49. Voor info Ellie Hendriks,
tel. O243976156/ 0612272458

Voedselbank
Zaterdag 15 december inzamelingsactie
bij Supercoop en AH.
De Voedselbank Groesbeek e.o. houdt
een inzamelingsactie bij twee
supermarkten in Groesbeek, namelijk de
Supercoop (Pannenstraat) en de Albert
Hein (De Bats). Dat is op 15 december de
tussen 9.30 uur en 19.00 uur. Klanten
kunnen iets extra’s kopen en dat na het
afrekenen aan vrijwilligers van de
Voedselbank Groesbeek e.o. geven. Dat
voedsel gebruikt de voedselbank om bij
ruim 60 gezinnen een kerstpakket te
brengen, zodat ook zij met de feestdagen
wat extra’s hebben. Wat over blijft wordt
gebruikt om de wekelijkse
voedselpakketten mee te vullen. Het gaat
om houdbare producten. In de winkels is
informatie over welk voedsel geschikt is
om te geven. Inlichtingen bij Peter Maas
06 38068767.
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Bewoners van de HeiligLandstichting bij de PostcodeMiljoenenjacht!

[ advertentie ]

Bewoners van een postcode van de Landstichting
waren in november uitgenodigd om een
uitzending bij te wonen van de postcodeloterij
miljoenenjacht. Onze verslaggever meldt
hierover:

Het is wel leuk om te vermelden, dat Karel Claus
uit de Simonlaan winnaar was uit het Heilig
Landstichtingvak. Hij was het snelste met de
juiste antwoorden geven. Hij won een cheque
t.w.v. 3.000 euro.
Het was overigens een hele leuke middag, waar
iedereen zeer van heeft genoten.
De prijs die alle mensen kregen, was een
Dockingstation. Dus in veel huiskamers in HLS
klinkt nu mooie muziek!

[ advertentie ]
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Nog een paar dagen en de gemeenteraden
van Groesbeek, Ubbergen en Millingen a/d
Rijn kiezen voor fusie. Dan ben je er nog
niet, want daarna moeten de Staten van
Gelderland er nog een mening over geven.
Dan gaat het naar de minister die er een
wetsontwerp van moet maken, dit aan de
Raad van State moet voorleggen, en daarna
kan het naar de Tweede en Eerste Kamer.
Alles bij elkaar zo´n anderhalf jaar. En dan
komen wij (jij en ik) weer aan de beurt
(aannemend dat iedereen verder voor is).
Verkiezingen in oktober/november 2014, en
een nieuwe gemeente per 1 januari 2015.
Veel drukte om er voor te zorgen dat de 3
gemeenten beleidsmatig in de pas gaan
lopen, dat ze toegaan naar 1 smoel met
behoud van de eigenheid van elke
gemeenschap. En dat is wat waard, dat
konden we eind november in 't Zaaltje
meemaken. Een muziekdag voor en van jong
en oud. Mensen uit ons dorp die muziek
maken, op welk niveau dan ook, en zich
willen laten horen aan jullie, dorpelingen. Ik
vond het een feestje, 's morgens al met de
kinderen die schoorvoetend en met
verstrakte gezichten achter hun instrument
zaten en opgelucht hun laatste toon
speelden. En 's middags met steeds meer
publiek erbij: het kwartet, het kwintet, het
duet en de uitsmijters. Puur genieten, van
een gitarist die ons aan het zingen kreeg met
muziek van toen we nog jong waren. En dan
het HLSkoor o.l.v. Ellen Deimann. Wat een
talenten, en wat een moed om dat in een
paar repetities tot een geheel te smeden.
Daverend applaus, ook nog eens van deze
kant. En wie weet zingen we het door Joop
(verder wil hij anoniem blijven) geschreven
dorpslied op 13 januari a.s., op de
nieuwjaarsborrel, met zijn allen mee. Dan
voel je je samen. Vergeet dat moment dus
maar niet!
Nog een paar dagen en we hebben ons huis
weer vol. Alle drie de kleindochters komen
logeren, die uit Engeland met ouders. Onze
jongste heeft, na rond haar 1e verjaardag 4
dagen aan mijn vinger te hebben rond
gelopen, snel daarna haar zelfstandige status
bereikt. Niets meer te leiden, ze doet het nu
alleen. Dat is wel slikken, want het grootse

gevoel dat je overvalt als ze zo vol
vertrouwen met je ronddabbert, daar moet
iets anders voor gevonden worden. Wij
genieten nu al, dat worden heerlijke dagen.
Nog 1 kans voor Orientalis als de Staten van
Gelderland over een paar dagen alsnog
besluit enige subsidie toe te kennen. Dan zijn
ze er nog lang niet, een overbrugging van
een jaar. Maar Jan en zijn ploeg willen
absoluut overleven, hebben plannen zat,
hebben nieuwe berekeningen gemaakt en
vertrouwen op...
En dan 2013, een jaar waar we nog niets van
weten. Wat zal het ons brengen, wat willen
we ervan maken. Onduidelijk wat het weer
gaat doen, of het museum opengaat, of er
veel verhuizingen zijn, of we weer iets voor
elkaar organiseren. Onzekerheden horen
erbij, zijn vaak ook de jus. Ik wens ons allen
een geweldig mooi, warm, gezond en
gelukkig nieuw jaar en hoop dat ook de
komende weken persoonlijk te kunnen
uitspreken.

Pim Spaan
wethouder

Nijmeegsebaan 72
6564CH Heilig
Landstichting
024 3604936
06 54266189

pimspaan@chello.nl

Pim Spaan, Wethouder
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Zondagmiddag 23 december is er weerhet traditionele: "KINDJE ZOEKEN"
Hoe verloopt de middag:Om 16.00 uur start het kerstconcert.Pieter Gijsberts geeft met meerderemuzikanten weer een sfeervolkerstconcert.Om ongeveer 16.30 uur begint het spelvanuit de kerk.We gaan samen met Simon op zoeknaar zijn weggelopen schaapje. …..Na afloop komen we weer terug op hetkerkplein om ons met warmechocolademelk bij het kampvuur te

warmen...Vergeet vooral niet verlichting, in devorm van zaklantaarns of lampions, meete nemen!Dringend zijn wij op zoek naar kinderenvanaf 5 jaar die mee willen doen metzingen en spelen tijdens het “ kindjezoeken ” !Je kunt je daarvoor, zo spoedig mogelijk,opgeven bij :
Janneke Otten 0243222387 ofBabette van Basten 0620566397bemvanrossum@hotmail.com

Kindje Zoeken

Het gemeenschappelijke bestuur van deStichtingen ’t Zaaltje en het Bosduiveltjeheeft kort geleden de knoop doorgehakt.Er is besloten om beide gebouwen teblijven exploiteren zolang het financieelnog verantwoord is.Het bestuur gaat echter niet zelfactiviteiten ontplooien maar laat datover aan de andere verenigingen enclubjes binnen ons dorp die desgewenstdaarvoor ’t Zaaltje of het Bosduiveltjekunnen huren.Om ‘t Zaaltje aantrekkelijker te makenvoor activiteiten, krijgt het interieur van’t Zaaltje in het voorjaar van 2013 eenfacelift.

Dorothe Derks, bewoonster van onsdorp en binnenhuisarchitect heeftdesgevraagd haar ideeën over hetopknappen van ’t Zaaltje met hetbestuur gedeeld en besloten is om dieuit te gaan voeren.Na de facelift zal een feestelijkeheropening plaatsvinden waarvoor dedorpsbewoners en ook alle gebruikersvan de twee gebouwen wordenuitgenodigd.
Bestuur van de Stichting ’t Zaaltje en ’t Bosduiveltje
Marian van Kraaij, Helmy Schellens,
MarieLouise Hoppenbrouwers, Eric Peters,
Gerrit Coenen, Gerard Scheenstra

't Zaaltje en het Bosduiveltje, we gaan door !!




