Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting

grote belangstelling voor het verkiezingsdebat in ‘t Zaaltje
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Hoe heeft Heilig Landstichting gestemd?
De resultaten vindt u in deze Oorschelp.
Evenals de laatste column van Pim Spaan
en nog veel meer.

in dit nummer o.a.:
van de redactie van de voorzitter bridgeclub hls
nebo-project sociaal team één en al groesbeek sinterklaas een
verrukkelijk gezigt de orgels van de Cenakelkerk afscheid van onze
columnist feest van licht vos(sen) in heilig landstichting
boeken het heilige land van piet gerrits column etc.
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VAN DE REDACTIE

E

en nieuw nummer boordevol informatie.
Met onder andere aandacht voor de
gemeenteraadsverkiezingen die net
achter ons liggen. Joost Meuwese heeft de
uitslagen van Heilig Landstichting op een
rijtje gezet en van commentaar voorzien. Er is
een foto van het verkiezingsdebat.
Een nieuwe gemeenteraad betekent ook
dat onze wethouder Pim Spaan zijn werk
beëindigt/ stopt als wethouder en daarmee
ook stopt als onze vaste columnist.
De nieuwe gemeente zal een feestelijke start
krijgen. U weet van de voorbereidingen en in
dit nummer hoort u hoe het verder zal gaan.
We zijn wat meer te weten gekomen over de
werkzaamheden van het ‘Sociaal Team’. Ook
kunt u de ontwikkelingen van het Neboproject
lezen.
Als u het nog niet wist dan leest u het in
De Oorschelp: er zijn vossen gesignaleerd in
Heilig Landstichting.
Er wordt verslag van het Sinterklaasfeest
gedaan. De Heemkundekring heeft twee
interessante bijeenkomsten gehouden: over
orgels en over het nieuwe boek van Klaas
Bouwer over gebied aangrenzend aan onze
gemeente.
Onze zeer gewaardeerde gastredacteur doet
verslag van een gesprek met Jan Willemsen
die het archief van Heilig Landstichting heeft
geordend en een boek heeft geschreven over
Piet Gerrits. U kunt het Archief een bezoek
brengen.
Het verschijnen van meer boeken wordt

aangekondigd, o.a. kerstverhalen van pastoor
Rabou; een boek geschreven door onze
medebewoonster Marjo Glaser. Ook het grote
lichtfeest in Orientalis wordt aangekondigd
en van een kerstconcert in de Cenakelkerk en
ook van het “Kindje Zoeken”.
U ziet een foto van kralen engeltjes. Voor in
de kerstboom of voor op tafel. U kunt deze
engeltjes kopen en helpt daarmee vrouwen in
de Sinaï in hun levensonderhoud.
Algemene mededelingen
De Nieuwjaarsborrel zal op 11 januari
plaatsvinden. In december en januari zijn er
geen borrels op de laatste zondag van de
maand.
De ledenvergadering van de Dorpsvereniging
zal plaatsvinden op 18 maart 2015.
De oppascentrale zorgt ervoor dat oppassen
en oppasgezinnen in Heilig Landstichting
elkaar gemakkelijker kunnen vinden.
Oppassen en gezinnen kunnen zich
aanmelden door een mail te sturen naar
oppas@dorpsverenigingheiliglandstichting.nl
In ’t Zaaltje kunt u op maadagmiddag,
dinsdagmiddag en woensdagmiddag
terecht voor biljarten. Op dinsdagmiddag
is er vrij bridgen. Op maandagmiddag en
woensdagmiddag zijn er bridgecursussen
Veel leesplezier

De nieuwe Oorschelp zal vermoedelijk half maart verschijnen. Nieuwe kopij inleveren tot 1 maart.

COLOFON

REDACTIE

De OORSCHELP is een uitgave van
Dorpsvereniging Heilig Landstichting en wordt
bezorgd op alle adressen in Heilig Landstichting.

Maria Quant
Marleen Moggré
Odette Wolbert
Jan Lücker (vormgeving)

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.

Contact:
Andreaslaan 9
6564AS Heilig Landstichting
T: (024) 3230682
E: mwaquant@hotmail.com
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VAN DE VOORZITTER
oms zijn we verdrietig. Dan huilen we en
tonen we met allerlei lichaamstaal ons
verdriet. Het tonen van onze negatieve
emoties is nuttig. We kunnen zo ons
verdriet delen en getroost worden door onze
dierbaren. Vreemd genoeg tonen we vaak
dezelfde symptomen als we erg gelukkig zijn:
als we verliefd zijn, als we voor het eerst ons
(klein)kind in onze armen houden en ga zo
maar door.
Laatst maakte ik dat zelf mee, zeer
onverwachts. Enige weken geleden liep ik,
zoals gebruikelijk, de Zevenheuvelenloop
samen met 28 andere bewoners van Heilig
Landstichting en nog vele, vele anderen.
Eigenlijk is dat raar dat geren in grote hordes.
Normaliter mijd ik grote menigtes, maar
tijdens de Zevenheuvelenloop ontstaat het
gevoel van een grote familie: iedereen is
aardig en voorkomend. Het is onvermijdelijk
dat je elkaar soms letterlijk voor de voeten
loopt. Met een glimlach en een groet maken
de lopers ruimte voor elkaar. Tegelijkertijd
krijg je de cadans van het geluid van
gelijktijdig op de grond dreunende voeten.
Samen met je meer dan normale fysieke
inspanning kom je meestal in staat van een
bijzondere vervoering. Het klinkt bijna te mooi
om waar te zijn, maar toch is dat zo.
Waarschijnlijk ben ik de oudste deelnemer
uit Heilig Landstichting die aan deze
Zevenheuvelenloop heeft deelgenomen.
Uiteraard nemen mijn fysieke krachten

in de loop der jaren af en mijn looptijden
omgekeerd evenredig toe. De laatste twee
keer had ik meer dan 1,5 uur nodig om te
finishen. Dit jaar had ik mij tot doel gesteld
om binnen 1,5 uur aan te komen. Twee
kilometer voor de finish lag ik 1 minuut
boven dat schema. Ik herinner me nog dat
ik tegen mijzelf zei: “ Theo, we gaan hier nog
een tandje bovenop zetten”. Inderdaad zag
ik op het einde dat ik mijn doel ging halen.
Tweehonderd meter voor de finish welde
een blij gevoel in mij op. Het gaat lukken!
Na de finish voelde ik de tranen in mijn
ogen prikken. Ik dacht nog: “ Wat heb je nou,
jongen?” Later thuis vertelde ik over dat blije
gevoel. Iedereen was enthousiast en positief.
In plaats van: “ Wees voorzichtig en ken
jezelf”, klonk het: “ Op naar de 25e keer”.
Dit was voor mij opnieuw een bewijs dat
we zowel positieve als negatieve emoties
kennen. Beide zijn belangrijk om met elkaar
te delen. Laten we in het komende jaar onze
emoties ongeremd met elkaar delen en zo
ons leven meer kleur geven.
Namens het bestuur van de
Dorpsvereniging, wens ik u een mooi
en gezond nieuw jaar toe met lichaam
en geest in beweging.
Theo de Witte, voorzitter bestuur van de
Dorpsvereniging

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
In december en januari is er op de laatste zondag van de maand geen borrel.

De nieuwjaarsborrel wordt gehouden op zondag 11 januari.

Dorpsbieb
De Dorpsbieb is geopend op dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.30 uur en tijdens de
Dorpsborrel op de laatste zondag van de maand.
							
Zie ook www. Zaaltjehls.nl

nieuws van de
dorpsvereniging

S

POSITIEVE EMOTIES
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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
EN REFERENDUM

O

nlangs zijn in alle MUG-gemeenten
(Millingen, Ubbergen en Groesbeek) de
gemeenteraadsverkiezingen gehouden.
Tegelijkertijd vond het referendum plaats
waarbij voor de naam van de nieuwe gemeente gekozen kon worden.

• De VVD blijft de grootste partij (23,6%),
maar met een lager percentage (2010:
27,72%).
• Het aantal stemmen op landelijke partijen,
was beide keren nagenoeg gelijk rond de
75% en opvallende hoger dan in de rest van
de gemeente.
• Ons dorp koos overtuigend voor de naam
“Berg en Dal” met 64%!

Joost Meuwese heeft de cijfers verzameld en
de opvallende zaken eruitgelicht.
Opvallende zaken:

Conclusies zijn niet te trekken. Het lage opkomstpercentage valt het meeste op. Het lijkt
erop dat de combinatie gemeenteraadsverkiezingen/naamreferendum in alle kernen van de
nieuwe gemeente voor een hogere opkomst
gezorgd heeft, maar bij ons helemaal niet.

• De opkomst was in 2014 lager dan in
2010. Ruim 56% nu, tegen 69% toen. Het
opkomstpercentage is nu lager dan in de
Mug-gemeenten samen en dat was in
2010 beduidend hoger.

2010
VERKIEZINGEN
Stemgerechtigden
Uitgebrachte stemmen
Opkomstpercentage

PvdA
Groesbeekse Volkspartij
VOLG
CDA
VVD
Groen Links
Sociaal Groesbeek
Natuurlijk Groesbeek
Voor Berg en Dal
D66
C90
GJS

Landelijke partijen
Lokale parijen

REFERENDUM
"GROESBEEK"
"BERG EN DAL"

2014

Groesbeek

Heilig Landstichting

15.184
8155
53,86%

681
470
69%

stemmen
%
14,70%
18,30%
16,70%
21,20%
9,50%
8,40%
8,10%
3,10%

Zetels
17
3
3
3
4
2
1
1
0

53,80%
46,20%

10
7

MUG-gemeenten
49,21%
50,79%

stemmen
aantal
67
30
63
78
129
68
2
31

MUG-gemeenten
27.923
18.506
66,28%

733
415
56,62%

stemmen
%
14,30%
6,40%
13,50%
16,70%
27,60%
14,50%
0,40%
6,60%

stemmen
%
8,25%
10,99%
12,11%
14,18%
5,19%
7,70%
11,66%
nvt
8,51%
5,18%
8,41%
7,82%

zetels
23
2
3
3
3
1
2
2
nvt
2
1
2
2

73,10%
26,90%

40,50%
59,50%

9
14

Heilig Landstichting
36,10%
63,90%

Heilig Landstichting

stemmen
aantal
29
24
39
83
97
52
3
nvt
16
62
4
0

stemmen%
%
7,09%
5,87%
9,54%
20,29%
23,72%
12,71%
0,73%
nvt
3,91%
15,16%
0,98%
0%

78,97%
21,03%

december 2014
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DE ONTWIKKELINGEN VAN HET
NEBO PROJECT
Nog steeds wordt er door vakmensen volop
gewerkt om de Nebokerk om te bouwen tot
een woon- werkgemeenschap die past in
onze huidige tijdgeest. Het NEBO project is
een initiatief van RIBW Nijmegen & Rivierenland. RIBW staat voor Regionale Instelling
Beschermd Wonen. Op 1 december jl. werden
de eerste 24 appartementen opgeleverd. De
oplevering van de overige appartementen
volgt gefaseerd en naar verwachting in het
eerste kwartaal van 2015.
Ton Hendriks, de eigenaar van de Nebo, is met
verschillende organisaties in gesprek geweest
over het gebruik van de Nebokerk. Op dit moment krijgen de diverse projecten met een
maatschappelijk karakter steeds meer vorm.
In samenwerking met Natural Urban en Transition Town worden ideeën voor een moestuin
uitgewerkt. Eind oktober is er door toekomstige Nebo-bewoners en 10 vrijwilligers 2 dagen
hard gewerkt aan de moestuin tijdens een zogeheten Permablitz-actie. Bij een Permablitz
vindt er een transformatie plaats van een
tuin naar een ‘eetbare tuin’. Hierbij zijn onder
andere verschillende fruitbomen geplant. Voor
meer informatie over de Permablitz-actie bij
de Nebo kijk op www.eetbaarnijmegen.nl .

Daarnaast hebben de bewoners concrete
plannen voor het realiseren van Theehuis
Nebo. Hierbij vindt samenwerking plaats met
een ervaren horecaondernemer. Ook zijn er
contacten over de mogelijke samenwerking
met een draisinelijn en met de Liberation
Route.
Binnen de Nebo worden er dus verschillende
werkprojecten opgestart. Hiervoor is men
op zoek naar vakvrijwilligers; mensen met
een ambacht (timmerlieden, hoveniers enz.)
die op vrijwillige basis de bewoners willen
ondersteunen. Oud-bewoner van het Nebo
klooster Broeder Jozef van Rijnsoever, schilder van beroep heeft zich ook aangemeld als
vakvrijwilliger. Bent u geïnteresseerd om op
vrijwillige basis de Nebo-projecten te ondersteunen of kent u iemand in uw omgeving die
hier interesse in heeft? Aanmelden kan via
Barry Jansen (e-mail: b.jansen@ribw-nr.nl of
telefoon 06 15 90 76 89).
In de Oorschelp van juni werd door mij een
oproep geplaatst om buurtgenoten te werven voor de buurtcommissie. Hierop zijn
meerdere positieve reacties van dorpsgenoten
binnengekomen. Zodra
de eerste appartementen
worden opgeleverd zullen
geïnteresseerden worden
uitgenodigd voor een eerste
bijeenkomst.
Wilt u ook plaatsnemen
in de buurtcommissie?
Neemt u dan contact
op met Maurice Custers
of Barry Jansen:
m.custers@ribw-nr.nl of
b.jansen@ribw-nr.nl.
Tot zover het nieuws over
het Nebo-project.
Odette Wolbert.
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SYMPOSIUM

HET HEILIGE LAND VAN PIET GERRITS
Zes jaar geleden vroegen de kleinkinderen van Piet Gerrits aan Jan Willemsen of hij een boek
wilde schrijven over hun grootvader, kerkelijk kunstenaar en decorateur van de Cenakelkerk, het
Museumpark en de begraafplaats.
In de kelders onder het parochiehuis trof Willemsen een grote hoeveelheid beschimmelde dozen
aan met daarin al het materiaal. Hoeveel daar beneden in de kelders had gelegen werd me duidelijk toen ik hem bezocht in het Archief Heilig Landstichting.
De hele bovenverdieping wordt door hem
gebruikt en in alle kamers en op de gang
staan grote houten kasten. Werkelijk alles uit
de betreffende periode die ongeveer honderd
jaar beslaat, is bewaard gebleven. Boeken,
brieven, oude glasfoto’s, tekeningen, panelen.
Niet alleen van Piet Gerrits maar ook van bv.
zijn tijdgenoten de architect Stuyt en pastoor
Suijs, kortom van alle belangrijke personen en
instanties die een rol spelen in de geschiedenis van de Stichting Het Heilig Land.
Stap voor stap ordende Jan Willemsen samen met een aantal vrijwilligers de enorme
hoeveelheid materiaal. In de werkkamer van
pastoor Suijs, waar we dit gesprek hebben, zie
ik door de deur naar een zijkamertje kasten
vol met speciale groene dozen, waarin alles
zuurstofarm bewaard wordt.
Dit hele archief
wordt in delen
overgedragen
aan het Regionaal Archief
Nijmegen (RAN)
waar, door een
stabiel binnenklimaat, alles nog
beter geconserveerd blijft.
Jan Willemsen
zelf gaat verder
met archiveren
en gedeeltelijk
digitaliseren van
het materiaal tot
nu toe. Hij ordent
ook informatie
over familiegeschiedenissen,

koopaktes enzovoorts. Iedere geïnteresseerde is welkom en kan op afspraak een kijkje
nemen.
Eén muisklik leert me dat er vanaf de openstelling in 1915 tot eind 2013 precies 3281
mensen op de begraafplaats een plekje
hebben gekregen. En via de decoraties op de
begraafplaats komt ons gesprek weer op Piet
Gerrits, autodidact èn duizendpoot. Het boek
over zijn leven en zijn werk telt 24 hoofdstukken en ieder hoofdstuk beschrijft heel gedetailleerd telkens een paar jaar uit dit sobere
leven dat al van jongs af aan in dienst stond
van de kerkelijke kunst.
Na het gesprek leidt Jan Willemsen me
beneden rond; nu zie ik met eigen ogen wat
een veelzijdig mens Piet Gerrits was. In de
bestuurskamer is alles wat er staat van zijn
hand: hij heeft de grote houten tafel en een
mooie ingelegde kast van Palestijns olijfhout
ontworpen. Ook de stoelen zijn door hem
gemaakt, de kachel die er staat is 100 jaar
oud en de muren zijn in warme, oriëntaalse
okerkleuren geschilderd. Zelfs het patroon in
de gordijnen komt van hem. Aan de wanden
hangt zijn werk en ik verwacht dat hij elk
moment binnen kan komen, heel even maar,
want hij had het altijd veel te druk met werken. We nemen afscheid in de hal waar zijn
Laatste Avondmaal de hele muur vult. Thuisgekomen ben ik meteen gaan zoeken hoe en
waar ik dit vast heel bijzondere boek over Piet
Gerrits kan bestellen.
Meer informatie bij Jan Willemsen:
j.willemsen@kpnplanet.nl / 06-36078208
Esther Hinne

december 2014
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OVER HET SOCIAAL TEAM
In de Oorschelp van juni 2014
werd melding gedaan van de
start van het Sociaal Team
Groesbeek-Noord, Heilig Landstichting.

niet verhuizen naar een kleiner
appartement. Ook kan geholpen
worden met het invullen van
aanvraagformulieren of met u
meedenken over aanvragen.

Het sociaal team bestaat uit:
Een wijkverpleegkundige, een
welzijnswerker, een maatschappelijk werker, een cliëntondersteuner en een wmo consulent.
Dit team houdt zich bezig met
bijvoorbeeld: informatie en
ondersteuning bij allerlei zaken
die groepen bewoners in de wijk
tegen kunnen komen; zo is er
in het verleden bijvoorbeeld in
een strenge winter een
cursus “valpreventie”
geweest.

De maatschappelijke werker
kan bijvoorbeeld helpen met
vragen over al dan niet verhuizen naar een kleiner appartement. De maatschappelijke
werker kan ervaringsdeskundigen zoeken om te helpen de
vraag te beantwoorden.

Bij de wmo consulent komen vragen over de indicaties voor zorg of over
woonaanpassingen, een
invalideparkeerkaart en
over het aanvragen van
huishoudelijke hulp. De
consulent kan buurthulp
proberen te vinden.
De cliëntenondersteuner
kan bijvoorbeeld helpen
met vragen over al dan

Er komen vragen over opvoedingsondersteuning; zo nodig

{ advertentie }

wordt dan doorverwezen naar
andere professionals.
In een gesprek met Ernest
Jansen, teamleider, vroegen we
naar de eerste ervaringen.
Als positief wordt vooral genoemd dat het team het gebied
en elkaar goed kent. Zo zijn
er korte lijnen en kunnen per
gebied andere accenten gelegd
worden.
Binnenkort verschijnen folders
waarin o.a. vermeld wordt hoe
je je bij het team kunt aanmelden.
Maria Quant
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BRIDGECLUB HEILIG LANDSTICHTING:
BC-HLS
Vanaf september 2014 is de BC HLS begonnen met een programma om het aantal
actieve deelnemers aan de bridgedrives op
dinsdagmiddag te verhogen door werving
onder bridgers wonend in Heilig Landstichting
en omliggende dorpen/steden en door het
bridgelesprogramma in Heilig Landstichting
te stimuleren

een herhalingsprogramma van de bridgetheorie en praktische tips. Dit programma geeft
hij om de week gedurende 30 minuten, voorafgaand aan de bridgedrive: aanvang 13.15.
Het bridgelesprogramma, gegeven door de
bridgedocenten van Bridgeles Nijmegen op
maandag- en woensdagmiddag, loopt uitstekend met inmiddels meer dan 50 deelnemers.

Inmiddels is de lijst met actieve bridgedeelnemers gegroeid tot over de 40 personen. Alle
deelnemers krijgen per mail dezelfde avond
of de volgende de uitslag van de bridgedrive.
Het aantal deelnemers aan de wekelijkse drives neemt langzaam, maar zeker toe tot 1012 paren, waarbij we de eerste deelnemers
van de bridgelessen mochten verwelkomen.
Vorige week (25 november) speelden de bridgecursisten in een aparte groep in hun eigen
tempo onder begeleiding.
Theo de Witte is gestart met het geven van

Bent u geïnteresseerd in BC-HLS, dan kunt u
contact opnemen met:

{ advertentie }

Theo de Witte
Petruslaan 15, 6564 AJ, Heilig Landstichting;
tel: 024-3248141
theodewitte@planet.nl

Voor de bridgelessen kunt u contact opnemen
met:

Huub Hilgers
tel: 024-3556454
info@bridgelesnijmegen.nl
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BERICHT VAN DE HEEMKUNDEWERKGROEP

DE ORGELS VAN DE CENAKELKERK
Op woensdagavond 12 november jl. hield de
Heemkundewerkgroep een bijzondere presentatie in de Taborkapel van de Cenakelkerk.
De avond werd speciaal daar georganiseerd
omdat het onderwerp van de lezing ‘De orgels
van de Cenakelkerk’ was.
Frans Geertsen vertelde over het ontstaan
en de geschiedenis van de orgels daar. Het
eerste orgel werd ingewijd op 2e paasdag in
1948 door mgr. W. Mutsaers, bisschop van
s’ Hertogenbosch.
Met enthousiasme vertelde Frans over de
bouw en de werking van de orgels.
Vervolgens werd het gezelschap welkom
geheten in de kerk begeleid onder de klanken
die geproduceerd werden door orgelpijpblazers uit de aanwezigen.
Tom Smits, bekend als de Orgelwacht van
Nijmegen, ging achter het orgel zitten en
liet zien hoe het orgel in de praktijk werkt.
Al snel werd er uit het gezelschap een
organist gehaald, Matthieu van der Burgh,
die vol enthousiasme op het orgel ging
spelen.
Het werd een gezellige avond waarbij
letterlijk en figuurlijk stil gestaan werd
bij de mooie orgels van de Cenakelkerk.
Met de laatste klanken nog in de oren

werd afscheid genomen van Frans en Tom en
werden zij bedankt voor hun enthousiaste en
humorrijke uitleg.
Wij liepen de eerste koude november nacht in
na een heerlijke warme muzikale avond.
Over de orgels van de Cenakelkerk, historisch,
muzikaal en technisch bezien, is een uitgave
verschenen die u bij onze Heemkundewerkgroep kunt bestellen, prijs € 5,- .
U kunt een mail sturen naar:
fransgeertsen@planet.nl of
heemkundewerkgroephl@gmail.com
Helma Nijenhuis
1 december 2014

10

nummer 33, jaargang 8

ÉÉN EN AL GROESBEEK
SLOTMANIFESTATIE 28 DECEMBER
Zondag 28 december 2014
Die dag is het feestelijke afscheid van de
zelfstandige gemeente Groesbeek.

Op 1 januari 2015 is de start van de
nieuwe gemeente waarin de gemeenten
Groesbeek, Millingen en Ubbergen samen
gaan. Op het marktplein in Groesbeek vindt
op 28 december een feestelijk afscheid
plaats. Daaraan voorafgaand is er een
programma in Heilig Landstichting.
11.00 uur:
ontvangst in de Piet Gerritszaal bij de
Cenakelkerk aan het Pastoor Rabouplein.
Er is koffie, thee en als lunch een broodje
knakworst en erwtensoep.
11.30 uur:
opening van het Heilig Landstichting Straten
- Labyrint door de bedenkers Marian Habets
en Dorothé Derks. Iedereen is daarna welkom
om door het labyrint te lopen.

Het Heilig Landstichting StratenLabyrint is samengesteld uit
theedoeken. Bijna alle bewoners
hebben een versierde theedoek
aangeleverd. De theedoek, het
thema van het kunstproject,
is een gewoon alledaags
artikel. Iedereen heeft er
wel een in huis. Door alle
bewoners te betrekken
in het kunstproject
is er symbolisch een
verbinding gelegd door
Heilig Landstichting. In
het Heilig Landstichting Straten-Labyrint
verbinden straten en huisnummers zich
door ieders theedoek.
13.00 uur:
de bus naar Groesbeek vertrekt vanaf het
pastoor Rabouplein. Om 12.50 uur bij de bus
verzamelen om op tijd te kunnen vertrekken.
De terugreis per bus is tussen 17.30 uur
en 18.00 uur. We rijden met de bus naar
de Houtlaan in Groesbeek. Wilt u met de

eigen auto rijden, dan zijn er op de Houtlaan
voldoende parkeerplaatsen.
13.30 uur:
uit ieder kerkdorp (Breedeweg, Horst,
Stekkenberg, Centrum, Berg en Dal en
Heilig Landstichting) vertrekt vanaf de
parkeerplaats een fakkelloper gevolgd door
de bewoners naar het centrum om het
dorpsvuur te ontsteken ( 200 meter). Dit
vuur zal op het einde van de dag symbolisch
gedoofd worden.
Van 14.00 tot 14.20 uur:
Heilig Landstichting presenteert zich als
eerste kerkdorp op het podium van het
marktplein. De presentatie bestaat uit film,
kinderactiviteit en dorpslied, gezongen
door bewoners. Het refrein kan iedereen
meezingen.

Het afgelopen jaar is er meerdere malen
in ons dorp gefilmd. Deze opnames zijn
gebundeld, dus het zou zomaar kunnen
dat u zichzelf terugziet. Ook onze oudste
bewoonster, mevrouw Riet Verheij-Gerrits
is geïnterviewd. Zij woont al 97 jaar in
Heilig Landstichting. Er zijn beelden van
bekende plekken, de Cenakelkerk, Begraafen Gedenkpark Heilig Landstichting,
museum Orientalis enz. Marian Habets,
videokunstenares, heeft deze film
geproduceerd.
Verder heeft Ann Verriet-Meijers een kleurig
speeldoek gemaakt waarin alle straten
voorkomen. Bovendien heeft Ellen Deimann
speciaal voor deze gelegenheid een lied over
het leven in ons dorp geschreven.
Op het marktplein in een van de
pagodetenten zal Heilig Landstichting zich
presenteren. Daar kunt u foto’s bekijken
over het leven van toen en nu en informatie
verkrijgen van de Heemkundewerkgroep
en Museumpark Orientalis. Ook het boek
over Piet Gerrits kan ingekeken en besteld
worden. De Dorpsvereniging trakteert op
een kleine lekkernij.
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Laat u verrassen. U bent van harte
uitgenodigd om deze historische dag samen
met alle dorpsbewoners te vieren. Het is fijn
als u ook komt.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op
met
Marja van Rossum-van Oppenraaij
marjavanoppenraaij@hotmail.com

Met hartelijke groet namens de organisatie
van Heilig Landstichting.

Lieve kinderen,
Wat zijn de Pieten en ik dit jaar weer hartelijk
ontvangen door jullie!

Toen ik aankwam op de motor met zijspan

stonden jullie allemaal al buiten te zwaaien. Meer
dan 60 kinderen! Geweldig!

In het zaaltje was het zo prachtig versierd en
rook het heerlijk naar pepernoten.

Die hadden jullie met z’n allen gebakken.

Dat kwam goed uit hoorde ik later, omdat de
pepernoten van de Pieten in de oven waren

aangebrand. En strooien met popcorn, dat kan
natuurlijk niet!

Bedankt kinderen voor de mooie liedjes die jullie

voor ons zongen en speelden op de piano. En ook
voor de leuke tekeningen die ik kreeg.

De Pieten en ik vonden het weer ouderwets
gezellig!

Nou dag hoor,

Sinterklaas
{ advertenties }
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AFSCHEID VAN ONZE COLUMNIST
Pim Spaan, woonachtig in Heilig Landstichting sinds 1991, vertrekt per 1 januari als wethouder
van de gemeente Groesbeek, een functie die hij al achteneenhalf jaar bekleedt. Hij stopt ook als
columnist van de Oorschelp.

In de eerste jaargang, nummer: november
2007, van de Oorschelp begon wethouder Pim
Spaan met zijn column en heeft dat al deze
jaren volgehouden/ graag gedaan, volgens
zijn zeggen. Nu zegt hij daarover dat hij: ”.. het
leuk vond om dingen, waar hij als wethouder
mee bezig was, en dingen, die hij in het dorp
zag, aan elkaar te breien”. Wij konden daarbij
tevens meeleven met het wel en wee van zijn
hondje en de verhuizingen van zijn dochter/
kleinkinderen. Hij werd er in het dorp over aan
gesproken. En zo kon hij de redactie vertellen dat de Oorschelp echt gelezen werd; in de
begintijd wisten we dat niet en vroegen we
ons dat af.
Hij werd in Groesbeek wel “wethouder van de
Landstichting” genoemd met alle bijbetekenissen van dien. Hij zelf heeft zich altijd PvdA
wethouder gevoeld. In dit gesprek komt ter
sprake hoe de redacteur van de Oorschelp
jaren geleden bij hem aanbelde en hem ver-

zocht zichzelf voortaan in zijn ondertekening
slechts “wethouder” te noemen en niet meer
“PvdA wethouder”. De laatste ondertekening
zou, zoals ons ter oren was gekomen, mogelijk tot een negatieve houding tegen de dorpsvereniging hebben geleid/ kunnen leiden. Het
blijkt nu dat hij tot op de dag van vandaag
vindt dat wij niet toe hadden moeten geven.
Als we horen dat het hem dwars is blijven
zitten waarderen we het nog meer dat hij
steeds trouw en op tijd zijn columns is blijven
inleveren.
We zullen hem, ook als ex-wethouder, tegen
blijven komen. Hij blijft hier wonen. Er zijn al
enkele plannen voor de toekomst.
In plaats van de gemeente te besturen gaat
hij, als vrijwilliger, de bus door Groesbeek
besturen.
Ook blijft hij, nu als vrijwilliger, verbonden aan
de Special Olympics 2016.
Deze Olympiade voor
geestelijk gehandicapte
sporters uit het gehele
land wordt georganiseerd door de gemeenten Nijmegen, Wijchen
en Groesbeek. 2000
sporters met hun1000
begeleiders zullen rond 1
juli 2016 drie dagen lang
wedstrijden houden in
zestien sporten.
Reken maar dat wij hem
tegen die tijd zullen
vragen om daarover in
de Oorschelp verslag te
doen.
Maria Quant
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ENGELTJES VOOR DE SINAÏ
Alweer een aantal jaren komt onze
dorpsgenoot Marion Meulenbroek met
de regelmaat van de klok in Sinai.
Zij begeleidt daar wandelreizen, en
maakt het leven van de oorspronkelijke
bevolking, de bedoeïenen, van dichtbij
mee. Marion spreekt de plaatselijke taal
en zit graag tussen de vrouwen.
Zo ontdekte ze dat de vrouwen veel
met kralen werken. Ze zag de prachtige
engeltjes die ze maken en besloot deze
vrouwen te helpen. Want het valt daar
niet mee het hoofd financieel boven
water te houden.
Marion neemt bij terugkomst weer een
aantal mooie engeltjes mee.

Die kunnen op 13-14-1920-en 21 december tussen
15.00 en 17.00 uur op de
Andreaslaan 19 bekeken
worden.
De engeltjes kosten € 2,- per
stuk.
Daarvan is € 1,- euro voor
de vrouw die het engeltje
maakte, 20 cent is voor de
kraaltjes en de rest gaat naar
het vrouwenproject ‘Naaialtelier.’ Waar heel hard een
naaimachine en een lockmachine nodig zijn.
redactie

Zondagmiddag 21 december is er in en rondom de
Cenakelkerk weer het traditionele

‘KINDJE ZOEKEN’
Hoe verloopt de middag:
Om 16.00 uur start het kerstconcert. Pieter
Gijsberts geeft met meerdere muzikanten weer
een sfeervol kerstconcert. Om ongeveer 16.30 uur
begint het spel vanuit de kerk.
We gaan samen met Simon op zoek naar zijn
weggelopen schaapje...... Na afloop komen we
weer terug op het kerkplein om ons met warme

chocolademelk bij het kampvuur te warmen.
Vergeet vooral niet verlichting, in de vorm van
zaklantaarns of lampions, mee te nemen!
Dringend zijn wij op zoek naar kinderen vanaf 5 jaar
die mee willen doen met zingen en spelen tijdens
het ‘kindje zoeken’!
Je kunt je daarvoor vóór 10 december opgeven bij:
		
Janneke Otten: 024-3222387
of Babette Van Basten: 06-20566397
e-mail: bemvanrossum@hotmail.com
			

{ advertentie }

Werkgroep ‘kindje zoeken’
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VOS(SEN) IN HEILIG LANDSTICHTING
Ons mooie dorp is welhaast een ideaal leefgebied voor vossen, gelegen op de grens van
stad en bosgebieden, met een afwisseling
van bebouwing en parkachtige terreinen. We
zien regelmatig vossen ter hoogte van plan
Groenewoud de Groesbeekseweg oversteken,
vorig jaar kwam er een overdag(!) onze tuin
inwandelen en laatst spotten we ’s avonds
een dier dat op de Rechterslaan een tuin
invluchtte.
Een paar
jaar geleden
verdween ons
konijn ‘Vosje’
spoorloos uit
onze tuin aan
de Josuélaan. We
hadden net
een mooie
uitloop-ren
gemaakt
waar het
beestje lekker kon graven.
Maar op een dag was hij spoorloos verdwenen en in de ren waren vage sporen (‘prenten’) te zien van een vos of een steenmarter.
Wel hadden we een stuk betongaas op de
ren gelegd, maar blijkbaar was dat toch geen
afdoende beveiliging.
In Memoriam: onze konijnen Rien, Mien,
Pien en Fien
Vader Rien en zijn 3 dochters hebben ons
aan de Philippuslaan 3 jaar lang gezelschap
gehouden. We hebben veel plezier aan hen
beleefd. Vanaf de eerste dag hebben ze zelf
aangegeven niet opgehokt te willen worden.
En zo hadden we besloten om de voortuin
voor hen ter beschikking te stellen. Na een
jaar was deze echter niet meer in toonbare
staat… We besloten om vader en dochters
naar een aangrenzend bosje te verplaatsen.
Ruim maar mooi afgezet met gaas zodat ze
niet gemakkelijk konden ontsnappen. Dat
laatste gebeurde toch af en toe… Vader Rien
was wel eens een weekje op onderzoek uit in
de tuinen van de omliggende percelen. Toch
kwam hij altijd weer terug bij zijn dochters.

Twee jaar lang hebben ze hun holen gegraven in het bosje tussen de hoge coniferen. Ze
kwamen wel naar ons toe maar lieten zich
niet gemakkelijk meer pakken. We wisten dat
ze een mooi leven hadden maar we hoorden
natuurlijk ook van de vos(sen) in de Heilig
Landstichting. Op een dag in september ging
het mis. We vonden een deel van de huid van
vader Rien... Hij leek letterlijk met huid en
haar te zijn verslonden. Zijn dochters leefden
nog; ze hadden zich blijkbaar verborgen kunnen houden. We hebben toen voor een betere
veiligheid het gaas verder verhoogd, want
ophokken was immers geen optie.
Het heeft helaas maar twee maanden geholpen….kort nadat de vos in november opnieuw
gespot was in de buurt van onze tuin waren
ook Mien, Pien en Fien op een zekere ochtend
verdwenen. Naast enkele plukken haar resten
ons nog slechts de foto’s en de mooie herinneringen.
Rien, Mien

en Pien

Tot slot
Op internet zijn allerlei tips te vinden om konijnen en kippen te beschermen tegen dieren
als de steenmarter en de vos. Van ultrasone
gadgets en bewegingsmelders tot geavanceerde vangsystemen. De beste bescherming
biedt waarschijnlijk toch te zorgen voor veilige
hokken en uitlooprennen. Die moeten in
ieder geval voor de nacht voldoende veilig-
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heid bieden. Ook daarover zijn op internet
allerlei handige tips te vinden zoals hoe diep
gaas ingegraven moet worden, dat een strook
tegels tegen het gaas ook al kan helpen en
hoe een kippenren goed afsluitbaar gemaakt
kan worden.
Verder moeten voedselresten goed worden
weggeborgen. Denk aan b.v. vuilniszakken en
composthopen.
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Bejagen/verjagen heeft weinig zin want voor
je het weet is er weer een nieuwe vos verschenen.
Altijd weer het dilemma tussen wonen in een
mooie, natuurlijke omgeving met veel vogels
en wilde dieren om ons heen en de zorg voor
eigen haard en goed.
Odette en Philip Wolbert

BOEKPRESENTATIE

EEN VERRUKKELIJK GEZIGT,
BUITENPLAATSEN EN BOERDERIJEN IN
DE MEERWIJK BIJ NIJMEGEN
Woensdag 26 november jl. ontving Theo
Giesbers, wethouder van Cultuur van Groesbeek, tijdens de presentatie van het boek ‘een
verrukkelijk gezigt’ uit handen van de schrijver Klaas Bouwer, het eerste exemplaar. Een
prachtig boek dat gaat over de buitenplaatsen
en boerderijen in de Meerwijk bij Nijmegen.

het boek over De Meerwijk een prachtig boek
zou worden.
(vervolg volgende pagina)

De presentatie werd bezocht door circa 60
genodigden. Als co-uitgever organiseerde de
Stichting van Ploeg tot Heilig Landstichting de
presentatie in het Zaaltje van Heilig Landstichting.
Helma Nijenhuis vertelde over de totstandkoming van het boek in relatie tot de Heemkunde werkgroep. Klaas Bouwer die al vanaf
de oprichting van de Heemkunde werkgroep
in 1997 actief is, kwam medio 2010 met het
plan om het gebeid rondom de Meerwijk
uit te zoeken en daar een publicatie over te
schrijven. Een jaar later werd voorzichtig een
voorstel gedaan aan de uitgever Matrijs om
het boek te gaan publiceren. De uitgever die
de boeken, Een notabel domein, De geschiedenis van het Nederrijkswald en Voorprofijt
en genoegen over bos en Landschap van de
Zuidwest-Veluwe, van Klaas Bouwer heeft
uitgegeven, had er alle vertrouwen in dat ook

Theo Giesbers, wethouder van Cultuur van Groesbeek ontvangt het boek
‘een verrukkelijk gezigt’ uit handen van Klaas Bouwer
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Klaas vertelde over de aanleiding en de motivatie om de publicatie te schrijven en over zijn
werkwijze bij het onderzoek en het schrijfproces. Tragische maar ook positieve verhalen
over de Meerwijk werden uitgelicht en ten
slotte bedankte Klaas de subsidiegevers die
er toe bijgedragen hebben dat dit mooie boek
uitgebracht kon worden. Dat mooie boek was
van de schrijver en is nu van en voor de lezer.
Een prachtig boek waarin aandacht geschonken wordt aan het landschap met zijn buitenplaatsen, boerderijen, bossen en landerijen
in een omgeving op steenworp afstand van
Heilig Landstichting.
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Als u belangstelling heeft voor het boek dan
kunt u het boek bestellen op:
www.matrijs.com of kopen bij diverse boekwinkels in Nijmegen.
U kunt ook een bestelformulier aanvragen bij
heemkundewerkgroephl@gmail.com.
De kosten voor het boek bedragen, tot 1 juni
2015, inclusief verzendkosten € 29,95.
Helma Nijenhuis

6 DECEMBER TOT EN MET 4 JANUARI IN MUSEUMPARK ORIENTALIS

FEEST VAN LICHT

Feest van Licht is hét regionale winterevenement in het Rijk van Nijmegen. Duizenden
bezoekers genieten van het feeëriek aangelichte park en de dorpjes, bezoeken de mooiste kerstmarkt van Nederland, vergapen zich
aan de kerststallententoonstelling en laten
zich verrassen door de vele evenementen.
Wandel door het park, luister naar de muziek
of zing mee tijdens de Meezingdagen of de
korendag. Kijk in het activiteitenprogramma
voor het totale overzicht aan vaste- en dagelijks wisselende evenementen.
Er is zoveel te zien en te beleven: aan één
bezoek heb je niet genoeg!
LICHTROUTE
In samenwerking met Philips Lighting en
Nikkelen Electrotechniek Groesbeek wordt
het park omgetoverd in een sfeervol verlicht
park. De grote routes door het park worden
aangelicht en de gebouwen prachtig uitgelicht. Vanaf de entree ziet u vuurkorven langs de allee
richting hoofdgebouw
staan. Ook dit gebouw
staat letterlijk in de
schijnwerpers.
Dit jaar toont Museumpark Orientalis
in haar traditionele

kersttentoonstelling een selectie van haar
mooiste Italiaanse kerstgroepen die elk op
hun eigen manier het kerstverhaal verbeelden.
KERSTMARKT
Heerlijk geurend, feestelijk fonkelend, met
sfeervolle kerstklanken en culinaire lekkernijen. Beleef de kerstmarkt in Feest van Licht
met alle zintuigen.
openingstijden kerstmarkt:
van 6 december tot 4 januari
Maandag t/m donderdag
12.00 uur tot 18.00 uur
Vrijdag, zaterdag en zondag
12.00 uur tot 21.00 uur met kerstmarkt
19 december tot en met 29 december
12.00 uur tot 21.00 uur met kerstmarkt
24, 25 en 30 december
12.00 uur tot 18.00 uur met kerstmarkt
31 december en 1 januari gesloten
2 januari tot en met 4 januari
12.00 uur tot 18.00 uur

december 2014
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BOEK VAN MARJO GLASER

‘ZE NOEMDEN MIJ HENRI’
Marjo Glaser heeft een boek geschreven,
getiteld: ‘Ze noemden me Henri’. Het behelst
het boeiende leven van pater Simon Hendrik
Peters (1860-1941).
Marjo kreeg bij toeval zijn dagboek – over
de eerste twintig jaar van zijn bestaan – in
handen en was gelijk gegrepen.
Ze is de archieven in gedoken om meer over
Henri’s leven te ontdekken. Trefwoorden:
ondeugende kwajongensjaren in Venray,
prachtig 19e eeuws tijdsbeeld, als 12-jarige
knaap ‘moederziel alleen’ in het verre
Frankrijk, hevige heimwee, ernstige twijfels,
familiedrama’s, avontuurlijke missie in de
Filippijnen, gedrevenheid en strijdlust, en een
dreigende gevangenisstraf.
Via correspondentie, artikelen en verhalen,
laat Marjo, Henri zelf zijn levensverhaal
vertellen.

Het boek (160 pagina’s,
kleurendruk) kunt u
bestellen door €12,50 euro
over te maken op rek.nr.:
NL44 INGB 0002 5028 95,
t.n.v. Marjo Glaser
(vergeet niet uw adres te
vermelden)
U kunt het ook via internet
bestellen:
www.boekhandelvenray.
nl/boeken/regionaleboeken/ze-noemdenme-henri

28 VERHALEN DOOR TOON RABOU

‘KERSTVERHALEN’
Omstreeks de kerstdagen laat de KBO Heilig
Landstichting het boek ‘Kerstverhalen’ van
Toon Rabou verschijnen.

Emeritus-pastoor Rabou van de Cenakelkerk
heeft gedurende een reeks van jaren ter
gelegenheid van de jaarlijkse Kerstviering een
verhaal geschreven.
Elk verhaal is vanuit het sappige Brabantse
dialect en met veel humor geschreven. Dat
wil niet zeggen dat een niet-Brabander de
verhalen niet kan volgen.
In het boek zijn bovendien de originele
tekeningen opgenomen die Gab Smulders bij
deze verhalen heeft gemaakt.
Elk verhaal staat op zich zelf en vertelt over
het doen en laten van mensen rondom kerst,
kerk en kribbe.

Een boek dat U zal helpen
de vrije dagen in deze
maand op een plezierige
manier door te komen.
Het boek zal € 19.90 gaan
kosten en is te bestellen
bij Boekhandel Augustinus
of bij de volgende adressen
van bestuursleden van de
KBO :
Jan Spanhoff,
Groesbeekseweg 438,
024 - 323 36 39
of
Joop van Rossum,
Andreaslaan 6,
024 - 322 09 31
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korte berichten

Kerstconcert in de Cenakelkerk

Op 20 december 2014 vindt er een kerstconcert plaats in de
Cenakelkerk. De aanvang is 20.00 uur
Het concert wordt verzorgd door het koor CantAnimus o.l.v.
Caspar A. van der Vinne.
Het koor brengt een sfeervol palet aan carols, traditionals,
klassieke en minder klassieke kerstliederen. Entree is € 10,--.

lid worden van de Dorpsvereniging

Indien u nog geen lid bent, maar dat wel graag wilt worde
n, stuur t u dan een
e-mailbericht naar de secretaris: secretaris@dorpsveren
igingheiliglandstichting
(of een briefje naar Sophiaweg 115).
De contributie bedraagt €12,- per jaar per huishouden
of adres.

{ advertentie }
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Beste wensen

{ advertentie }

Het bestuur van de Dorpsver
eniging
en de redactie van De Oorsc
help
wensen u fijne feestdagen
en een
goed begin van het nieuwe
jaar.

{ advertentie }
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WEEMOED

D

• mijn werk als wethouder, mede dank zij
jullie steun 8 jaar kunnen doen. Een mooie
baan, dicht bij de mensen voor wie je het
doet, die je erover aanspreken, die het beter
weten - en vaak is dat ook zo -, die met
je mee willen denken, adviezen geven. En
steeds maar weer die vraag beantwoorden:
doe ik het goed, heeft dit zin voor mezelf,
voor die ander. Dit is eigenlijk nog
belangrijker dan wat er precies uitkomt.

Alhoewel, toevallig, daar geloof ik niet zo in.
Je kunt elkaar niet ontlopen ook al weet je
niet wanneer je elkaar tegenkomt. En als
het gebeurt, dan heeft dat waarde. Zoals ik
laatst H. tegenkwam, ik op weg om een brief
te verzorgen, hij op weg naar de beweegtuin
voor zijn conditie. En dan praten we even met
elkaar en maken de afspraak eens een keer
samen te gaan bewegen in die tuin bij de GGZ.
Dat is leuk, en dat heeft zin.

• mijn politieke werk, je vanuit het
gedachtegoed van een partij presenteren
en mensen proberen daarin mee te
nemen. En dan, en daar kon ik nog niet
over schrijven omdat dat nog maar zo kort
geleden gebeurd is, de droefheid over de
uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen,
waarin mijn partij het afgelegd heeft
vanwege o.a. landelijke trends en dorps
chauvinisme. En ik ben wel tevreden over
onze nieuwe gemeentenaam: Berg en Dal.

Dat is de waarde van ontmoeten, een
onderwerp waar ook de dorpsvereniging heel
druk mee bezig is (wel lid worden!), contact
hebben met elkaar en daar samen iets aan
beleven. Je wordt er vrolijk van, en soms deel
je ook verdriet op deze manier met elkaar.
We zijn toch onderdeel van die samenleving,
en dat gaat toch over samen leven, samen
beleven.
Ik merk wel dat ik tijdens dit schrijven ietwat
weemoedig word. De laatste keer, en wat
hebben we veel met elkaar beleefd:
• de wandelingen met Vicje (onze teckel)
en de vele ontmoetingen die daaruit
voortkwamen, en de inspiratie die het
gegeven heeft voor deze column;
• de lotgevallen van onze dochter met
man en 2 schatten van kleindochters, de
geboortes en het opgroeien, en dan nu
hun verhuizing naar Nieuw Zeeland. Als je
ons een tijdje mist, dan zitten we daar. We
hebben het er best wel moeilijk mee, zo ver
weg, niet zomaar even knuffelen.

colomn

e vorige keer heb ik het al aangekondigd,
dit is mijn laatste column. en er komt
geen een-na-laatste bij, het is goed
zo. Een jaar of 7 heb ik je 4 keer per jaar
betrokken bij mijn gedachten, bij mijn familie,
bij mijn hond, bij mijn dorp, bij mijn werk. En
dit is dan de laatste keer dat ik dat doe, hierna
zullen we het moeten doen met toevallige
ontmoetingen, op straat, bij de maandborrel,
de Nieuwjaarsborrel, op koningsdag.

Weemoed, zo kan ik het best mijn gemoed
omschrijven. Een mooi stuk van mijn leven
sluit ik af, laat ik achter me, neem ik mee.
Net was de fotograaf hier, die een plaatje
moest maken bij een ander artikel. Je kijkt
wat droef, zei hij, is het zo moeilijk. Het gaat
om loslaten en daar ben ik ook niet zo goed
in. Ik heb me voorgenomen veel te gaan
lopen, stappen achterlaten, nieuwe wegen
verkennen. Je komt me nog wel eens tegen.

Pim Spaan

Pim Spaan
wethouder vanuit de PvdA (tot 1-1-2015)
Nijmeegsebaan 72
6564 ch heilig landstichting
06 - 54266189
024 - 3605639
pimspaan@kpnmail.nl

