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Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting

in dit nummer o.a.:

van de redactie van de voorzitter nieuwe website dorpsvereniging 
nebo-project slotmanifestatie feest van licht buurtmarkt breedeweg 

houtkap van de baan afscheid joost meuwese één en al groesbeek  
tuinen op de landstichting kunst en ondernemen op de landstichting 

kwartiermakersfestival column etc.

Theedoeken van bijna alle inwoners van 

Heilig Landstichting wapperden op zondag 

28 december in een vrolijk winterzonnetje 

als onderdeel van het labyrint. 

he
t ‘

th
ee

do
ek

en
la

by
rin

t’ 
- f

ot
o 

M
ar

ce
l K

rij
sm

an



2 nummer 34, jaargang 9

I
n dit nummer ruime aandacht voor de 
slotmanifestatie!  
 

Na het vertrek van Pim Spaan zijn we gaan 
zoeken onder politici, woonachtig in Heilig 
Landstichting. We hebben Jans Bekhuis, 
voorzitter van de P.v.d.A., afdeling Groesbeek, 
bereid gevonden voor een jaar de column te 
schrijven. Volgend jaar zoeken we een andere 
politicus/ een (hier woonachtig) lid van een 
politiek partij om de column te verzorgen. 
Succes Jans en fijn dat je het wilt doen. 
 

In dit nummer vindt u verder de rubrieken 
Kunst op de Landstichting, Ondernemen op de 
Landstichting en Tuinen op de Landstichting. 
Kunst op de Landstichting betreft dit keer de 
film die op de slotmanifestatie is gemaakt. 
 
We stellen u opnieuw voor aan een 
ondernemer: Marcel Krijgsman. De foto op de 
voorpagina is door hem gemaakt. 

Het valt op hoeveel ondernemers er op de 
Landstichting wonen. Het gaat te ver om te 
zeggen dat je hier een dagje kunt winkelen 
(en dat zouden we ook niet willen), maar u 
kunt hier veel voorzieningen vinden! 
 
De Oorschelp gaat steeds professioneler 
gemaakt worden. We waren al trots op de 
nieuwe vormgeving. Nu hebben we ook al een 
fotograaf: Marcel Krijgsman heeft toegezegd 
meer foto’s voor ons blad te willen maken. 
Marian Habets, de maker van de film “HLS 
presenteert” en ook schrijver heeft toegezegd 
ook incidenteel voor ons te willen schrijven.     
We zijn op zoek naar een tekenaar die één 
of meer stukken wil illustreren om het blad 
speelser en minder talig te maken. Verder 
zouden we het geweldig vinden als er een 
cartoonist te vinden is. We hopen erg dat één 
van onze lezers reageert.

Veel leesplezier

VAN DE REDACTIE

NIEUWE WEBSITE DORPSVERENIGING

M
et trots presenteren wij de nieuwe 
website van de Dorpsvereniging.  Als 
u dit artikel leest is de nieuwe website 

inmiddels in de lucht. 

Met de gewijzigde vormgeving en structuur 
vindt u binnen enkele muisklikken alle infor-
matie over belangrijke zaken rondom ons 
dorp. De meest actuele informatie vindt u 
altijd direct op de homepage.                                           

De nieuwe site van de 
dorpsvereniging heeft nu 
een design in een helder, 
modern en toegankelijke 
opzet. 

De nieuwe website maakt 
gebruik van “adaptive de-
sign”. Deze relatief nieuwe 
techniek maakt het mogelijk 
dat de website zich aanpast 
aan het scherm van de be-

zoeker. 
                                                     
De nieuwe website ondersteunt verschillen-
de browsers en kan hij prima overweg met 
verschillende besturingssystemen zoals Win-
dows, Apple iOS, Android e.a.                           

Met de nieuwe opzet kunnen we ook gemak-
kelijker zaken aan de website toevoegen zoals 
een apart beveiligd gedeelte voor de oppas-
centrale en bijvoorbeeld een blog. Ook kunnen 
filmpjes e.d. worden toegevoegd.       

Wij nodigen u van harte uit om de nieuwe 
website te bezoeken en te bekijken. 
Natuurlijk horen we graag wat u ervan vindt 
en of u informatie toegevoegd zou willen heb-
ben. 
U kunt uw e-mail sturen naar:  
webmaster
@dorpsverenigingheiliglandstichting.nl 

Philip Wolbert
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ONS ‘DORPSHUIS’

T
ijdens de Nieuwjaarstoespraak heb 
ik voorgesteld om dit jaar te noemen: 
“Het jaar van de onstuitbare lichtheid 

van de humor.” Dit naar aanleiding van 
de aanslagen in Parijs. Ik heb een pleidooi 
gehouden voor de verworvenheden van 
onze samenleving en cultuur: vrijheid van 
meningsuiting, verdraagzaamheid en vooral 
relativeringsvermogen. Deze verworvenheden 
ontstaan niet vanzelf, maar we moeten hier 
zelf aan werken.  
 
Ook hier in Heilig Landstichting. Daarvoor 
is nodig dat we elkaar kunnen ontmoeten, 
zelfs in een kleine gemeenschap als Heilig 
Landstichting. De faciliteiten in ons dorp 
zijn beperkt, want we hebben geen scholen, 
geen winkels en geen sportfaciliteiten. Ons 
verenigingsleven is wel actief, maar beperkt 
door de kleine omvang van ons dorp en 
door het ontbreken van voldoende en goed 
geoutilleerde faciliteiten.  
Het Zaaltje en het Bosduiveltje zijn ondanks 
alle inspanningen van betrokkenen en de 
Stichting Het Zaaltje onpraktisch in gebruik 
en duur in onderhoud. Steeds duidelijker 
komt een samenvoeging en verbouwing 
van beide gebouwen tot één ‘dorpshuis’ 
in beeld. Door een grote subsidie van de 
Provincie Gelderland en steun van de 
gemeente Groesbeek lijkt een modern, goed 
geoutilleerd ‘dorpshuis’ steeds dichterbij te 
komen. Hiervoor is een verdere uitwerking 
van plannen samen met omwonenden en 

alle andere inwoners van Heilig Landstichting 
essentieel. De komende maanden zijn 
cruciaal om tot een goed gefundeerd plan 
van aanpak te komen dat kan rekenen 
op loyale steun van ons allen. Dit nieuwe, 
multifunctionele ‘dorpshuis’ kan zo de 
ontmoetingsplaats worden van ons allemaal 
waar wij elkaar in een sfeervolle ambiance 
kunnen ontmoeten voor sportieve, culturele 
en andere activiteiten.  
 
Als u dit leest hebben wij tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van de Dorpsvereniging 
op 11 maart afscheid genomen van Joost 
Meuwese, secretaris van het bestuur van de 
Dorpsvereniging. Joost heeft op zijn rustige en 
weldoordachte manier van denken en werken 
enorm bijgedragen aan nieuwe initiatieven in 
HLS. Denk hierbij aan zijn heldere en concrete 
verslagen, de dorpsmail en de inhoud van 
de website, maar ook zijn praktische inzet: 
Joost heeft zelf de boekenstellages voor onze 
bibliotheek ontworpen, een paar planken 
gekocht en de boel fraai en kundig in elkaar 
gezet. We zullen Joost missen, maar we 
weten dat we op Joost een beroep 
kunnen blijven doen. 
 
Joost, hartelijk dank voor je inzet en je 
inspirerende vriendschap.

Theo de Witte, voorzitter bestuur van de 
Dorpsvereniging 

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

De OORSCHELP verschijnt vier keer per jaar en bevat nieuws voor en 
over het dorp, berichten van belang voor de dorpsbewoners en de 
agenda.
Niet-inwoners van Heilig Landstichting kunnen een abonnement op 
de Oorschelp nemen tegen kostprijs. Opgave bij de redactie.

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

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

Contact:
Andreaslaan 9
6564AS Heilig Landstichting
T: (024) 3230682
E: mwaquant@hotmail.com
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Het zit erop voor Joost Meuwese. Zijn 
tweede termijn  als secretaris van het be-
stuur van de Dorpsvereniging loopt af.                                                                                                                                      
In die tijd, dik zes jaar, is er in de Dorpsvereniging veel 
veranderd. De aandacht is voorzichtig verruimd van 
Leuk&Gezellig naar Zorg&Welzijn. 
De Sociale Kaart, die iedere inwoner in het najaar gekre-
gen heeft, is daar getuige van. 

We vragen aan Joost Meuwese, hoe hij op de afgelopen 
jaren terugblikt. Hij vertelt dat hij na zijn pensionering 
wat voor ons dorp wilde doen. Een mooie dorp in een 
mooie omgeving, maar met weinig chemie tussen de 
bewoners. Daar wilde hij wel een bijdrage aan leveren 
en zo trad hij toe tot het bestuur en volgde Frans Geer-
tsen als secretaris op. 

Naast de “gewone” werkzaamheden van een secretaris 
en bestuurslid heeft hij de taak van “dorpsomroeper” op 
zich genomen: de dorpsbewoners bereiken via de mail. 
Hij heeft de “dorpsmail” van de grond getild.  De goede 
verstaander begrijpt dat dit betekent dat het mailbe-
stand moet worden bijgehouden, ijzerenheinig werk 
achter de schermen. De dorpsmail kondigt alle activitei-
ten aan, maar er is ook aandacht voor “klein leed” (zoals 
een weggelopen hondje). En altijd heeft dit tot een 

oplossing geleid. 
Joost vertelt dat het 
dorp meer is gaan 
leven voor hem. Je 
fietst nu anders door 
het dorp. Meer met 
het gevoel dat het 
‘mijn’ dorp is. 
Gevraagd wat zijn 
wensen zijn voor 
de toekomst van 
de Dorpsvereniging 
zegt hij dat het goed 
zou zijn als sommige 
activiteiten meer 
bezocht zouden 
worden. De Dorps-
vereniging heeft 
ruim 180 leden, en dat is veel voor een dorpsvereniging. 
Maar je vraagt je dan als bestuurder af: Wat willen alle 
leden toch?  

En dan: het zou fijn zijn als de Kunstroute 2015 door 
kan gaan: er is zoveel creativiteit in dit kleine dorp, 
geweldig toch!

Maria Quant

ONDERNEMEN OP DE LANDSTICHTING

BEËINDIGT ZIJN FUNCTIE ALS SECRETARIS VAN DE DORPSVERENIGING

JOOST MEUWESE

Onze dorpsgenoot 
Marcel Krijgsman 
heeft van zijn hobby, 
fotograferen, zijn 
beroep gemaakt.
Tijdens de Kunstroute 
waren zijn foto’s in ’t 
Zaaltje te bewonde-
ren. Hij kan gepassi-
oneerd vertellen naar 
wat fotograferen 
voor hem zo speciaal 
maakt, met zinnen 
als: “het kan een 
spel met licht zijn en 
het is dan geweldig 
om het resultaat te 

zien”; of ook “het voelt fantastisch als je bij een evene-
ment de sfeer weet te pakken in een foto(serie)”.

Sinds de zomer van 2011 is hij als zelfstandige foto-
graaf werkzaam. Hij heeft vaste klanten: particuliere 
klanten en bedrijven, waaronder persbureau Hollandse 
Hoogte, Bibliotheek Gelderland Zuid, PopSport, NVVB 
(Nederlandse overheid), Nijmeegse Kunstnacht en festi-
vals als Fortarock.                                                    
Hij maakt portretten (van familieportret tot zakelijke 
portretten) en fotografeert bij evenementen zoals be-
drijfsevenementen, feestavonden, festivals en huwelijk. 
U kunt altijd informeren naar de mogelijkheden:
 (www.marcelkrijgsman.nl / info@marcelkrijgsman.nl)

Tot slot: hij is op zoek naar werkruimte.
Maria Quant

Marcel Krijgsman 
heeft van zijn hobby, 
fotograferen, zijn 
beroep gemaakt.
Tijdens de Kunstroute 
waren zijn foto’s in ’t 
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Sinds mijn lieve buurvrouw van ons vorige 
huis iets meer dan een jaar geleden hier ter 
ruste is gelegd, gaan mijn ommetjes wanneer 
ik de voordeur achter me heb dichtgetrokken 
tegenwoordig iets vaker linksom dan rechts-
om. 
Zo ook vandaag: ik loop een paar straten 
door en ga dan het modderige pad langs de 
moestuinen iets omhoog. Nu eerst een lange, 
smalle, bielzentrap op en dan een brede van 
een paar stenen treden, langs de kerk en hup 
de poort door. 
Hier begint, bij de fontein van Eeuwig Leven, 
een andere wereld. Ik ben benieuwd wat er in 
deze ‘tuin’ allemaal groeit en bloeit in februari. 
De afgelopen dagen waren zonnig en helder, 
maar vandaag is het mistig en grijs. Veel zon 
zal hier wel niet tussen al die bomen en strui-
ken door komen, de onderbeplanting is ook 
voornamelijk klimop, die zelfs in diepe scha-
duw wel groeien wil. 
Het eerste wat me daartussen opvalt, 
is een bordje met daarop een bijzondere 
naam: sneeuwklokjesboom, nummer 7 uit 
het bomenboek: “Bomen, Begraafpark Hei-
lig Landstichting”. Ik heb nog nooit van een 
sneeuwklokjesboom gehoord. Hoe zou die er 
in bloei uitzien? Terwijl de sneeuwklokjes in de 
meeste tuinen al ijverig hun best doen, zie ik 
er hier geen. Ook geen krokussen of akonieten 
trouwens, überhaupt geen bolletjes te zien. 
Wel heel veel rododendrons, maar ze dragen 
nog nergens knoppen. 
Ik kijk om me heen en zie dat ik langs het 
pad al een aantal bordjes over het hoofd heb 
gezien, eventjes terug dan maar, bij het begin 
beginnen: nummer 1: de hartjesboom, daar-
naast een pimpernoot. 

Het lijkt of de tijd een beetje stilstaat hier, wat 
een mooie verstilde sfeer hangt er tussen 
al die bomen en heesters. Struiken met hele 
mooie namen op de bordjes die er bij horen, 
maar op dit moment hebben ze alleen maar 
dorren takken, dus mijn fantasie moet de rest 
doen. Of straks op internet zoeken, wel zo 
makkelijk. 
Al speurend naar bordjes kom ik langs tien-
tallen graven. Kleine privétuintjes zijn het 

eigenlijk. Hier en daar hebben ze gazonnetjes 
van maagdenpalm of groene en bonte pac-
hysandra, die nooit gemaaid hoeven te wor-
den. Lage skimmiastruiken langs de rand zijn 
favoriet, ze bloeien nu met felrode bessen. 
Ook de helleborussen bloeien overal volop, in 
roze en groene tinten. In sommige tuintjes is 
nog maar kortgeleden afscheid genomen, er 
staan vazen met half ingedroogde rozen en 
verkleurde linten.    

Waar is het graf nou? Het is een familiegraf, 
dus dat kan ik minder makkelijk over het 
hoofd zien. Al mijmerend ben ik van het be-
kende pad afgedwaald en vervolgens in een 

TUINEN OP DE LANDSTICHTING

DE BEGRAAFPLAATS

(vervolg volgende pagina)
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heel ander gedeelte terecht gekomen, waar 
het opener is en de zon zeker zijn werk kan 
doen. Hier groeien metershoge rododen-
drons met al dikke knoppen en als klap op 
de vuurpijl staat hier nummer 45, de Reuze-
levensboom, waarvoor ik mijn hoofd in mijn 
nek moet leggen om haar volledig te kunnen 
bewonderen. 
Bijna vijftig bordjes bij evenveel bijzondere 
bomen staan hier op deze zes hectare grote 
begraaf- en gedenkplaats. Sommige bomen 
dateren nog uit de tijd van de aanleg, dit jaar 
precies honderd jaar geleden. Ze zijn allemaal 
beschreven in het geïllustreerde bomenboek 
dat in 2013 verschenen is. Ik begrijp nu dat 
deze plek met haar bomenverzameling har-

monisch ingebed in het glooiende landschap 
in 2004 tot Rijksmonument is benoemd. 

In de verte zie ik een klein stenen gebouwtje 
dat me bekend voorkomt. Dichterbij gekomen 
valt me het kleurrijke Bijbels tafereel op één 
van de muren op, waarin ik de hand van Piet 
Gerrits herken. Bloeide hier vlakbij vorig jaar 
januari ook niet de gele toverhazelaar? Ik ver-
snel mijn pas en laat de overige bordjes langs 
het pad voor wat ze zijn. Nu nog het zandpad 
oversteken en de bocht om. En jawel, daar 
ben je.

Esther Hinne

KUNST OP DE LANDSTICHTING

De film ‘HLS presenteert’ werd  voor het eerst 
vertoond bij de Slotmanifestatie die in Heilig 
Landstichting in de Piet Gerritszaal toch 
gewoon doorging, ondanks de afgelasting in 
Groesbeek. We vonden het een kunstwerk 
waarvan we zeer genoten hebben. Reden 
voor ons om wat meer over de maker, Marian 
Habets, te willen weten.                      
                                                                                                                 
Marian woont sinds 1998 in het voormalig 
klooster op de Carmelweg. Zij is psychiatrisch 
verpleegkundige en is werkzaam bij Pro 
Persona, de voormalige GGZ Nijmegen. Daar-
naast volgde ze van 2000 tot 2005 de part-
time kunstopleiding De Nieuwe Academie in 
Utrecht. Aanvankelijk maakte ze schilderijen, 

maar gaandeweg 
is ze zich vooral 
gaan richten 
op videokunst. 
In haar films 
gebruikt ze vaak 
teksten. 

Marian werd ge-
vraagd om mee 
te doen met de 
voorbereidings-
groep voor de 
Slotmanifesta-
tie en een film 
voor deze gele-

genheid te maken. Om niet terug te vallen op 
alle clichés over Heilig Landstichting besloot 
ze de bewoners te interviewen in ‘Achterwerk 
in de Kast’ tijdens het Koningsfeest. Ze vroeg 
hen om gewoon te vertellen wat ze de afgelo-
pen 24 uur gedaan hadden. 
Daarnaast werd de oudste inwoonster van 
ons dorp geïnterviewd en zagen we een stel 
bedoeïenen door het dorp struinen. 
De verschillende onderdelen van de film 
werden mooi met elkaar verbonden door een 
dorpsplattegrond gemaakt van vilten lapjes, 
vermicellilettertjes en wollen draden. 

In een notendop: Marian heeft in opdracht 
o.a. diverse video- en animatiefilmpjes ge-
maakt voor een orthodontistenpraktijk. Ze 
schrijft ook verhalen en geeft binnenkort een 
schrijfworkshop in het kader van het Kwar-
tiermakersfestival. 

Wij willen van haar leren. Marian maakt van 
de gelegenheid gebruik om het Kwartierma-
kersfestival op 1 mei in Nijmegen onder onze 
aandacht te brengen. Elders in deze Oor-
schelp vindt u daar meer informatie over. 

Op haar website www.marianhabets.nl  kunt 
u haar werk (video’s, foto’s en teksten) bekij-
ken.

Maria Quant

is ze zich vooral 
gaan richten 
op videokunst. 
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De appartementen in de Nebokerk krijgen 
steeds meer vorm. Een deel van de appar-
tementen is al opgeleverd en de komende 
maanden zullen de overige appartementen 
volgen. 
Zoals ook in de vorige Oorschelp genoemd, 
worden er binnen de woon- en werkge-
meenschap allerlei werkprojecten opgestart 
waaronder een biologische kwekerij en een 
horeca-gelegenheid.
Voor de verschillende projecten kunnen zich 
nog altijd vakvrijwilligers aanmelden. Mensen 
met een ambacht (timmerlieden, hoveniers 
enz.) die op vrijwillige basis de bewoners wil-
len ondersteunen zijn meer dan welkom. Bent 
u geïnteresseerd om het Nebo-project te on-
dersteunen of kent u iemand in uw omgeving 
die hier interesse in heeft? 
Aanmelden kan via de coördinator Barry Jan-
sen (e-mail b.jansen@ribw-nr.nl of telefoon 
06 15 90 76 89).

Op 11 januari vond in de Nebokerk een nieuw-
jaarsreceptie plaats waar ook een aantal van 
onze dorpsbewoners en een 2-tal bestuurs-
leden van de Dorpsvereniging naar toe zijn 
geweest. Onder het genot van een drankje 
en een inspirerende band was er gelegenheid 
om kennis met elkaar te maken. Te zijner tijd, 
als alle bewoners hun plek hebben gevon-
den in de Nebo, zal er een officiële opening 

zijn. Tijdens deze 
opening zal er ook 
de mogelijkheid zijn 
om rondgeleid te 
worden door het 
prachtige, indruk-
wekkende kloos-
tergebouw. 

Barry Jansen en 
twee bewoners 
van de Nebo sloten 
ook voor de eerste 
keer aan bij de 
projectvergadering 
van de Dorps-
vereniging Heilig 
Landstichting op 
4 februari jongst-
leden. Allemaal 
positieve stappen 
om elkaar beter te leren kennenen om een 
goede samenwerking tot stand te brengen.

In de volgende Oorschelp, als er ook meer 
duidelijk is omtrent de verschillende op te 
starten projecten, zal een uitgebreider artikel 
over het Nebo-project volgen. Ook zal een 
bewoner hiervoor worden geïnterviewd. 

Odette Wolbert.

{ advertentie }

DE ONTWIKKELINGEN RONDOM HET

NEBO PROJECT
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{ advertentie }{ advertentie }

Het Feest van Licht bij Museumpark Orien-
talis was afgelopen december een groot 
succes: de bezoekersaantallen verdubbelden, 
en daardoor kon het park begin maart weer 
open. 

Het succes was mede te danken aan de hulp 
van verschillende vrijwilligers uit het dorp. 
Ook de dorpsvereniging droeg een steentje bij, 
door het beschikbaar stellen van enkele do-
zen Heilig Landwijn, een cadeautje voor onder 
meer de vele prominenten die het Feest van 
Licht had uitgenodigd.

In 2015, dit jaar dus, is er andermaal een 
Feest van Licht. Daarvoor zoekt de organisa-
tie - naast de directeur van het museumpark 
twee inwoners van Heilig Landstichting (Mark 
Thoonen en Eric Reijnen Rutten van de Nij-
meegsebaan) - nog mensen die mee willen 
helpen. Het gaat om echte hulp: zowel het 
denkwerk als de organisatie en het uitvoeren-
de werk. Mensen die het leuk vinden om dit 
jaar mee dingen op te zetten en in december 
ook de handen uit de mouwen willen steken: 
mail naar eric.reijnen@gmail.com

Ter motivatie: het is zeer belangrijk voor het 
openhouden van het museum. Maar bovenal: 
het levert een hoop blije mensen op die in 
december het museumpark bezoeken. 

Eric Reijnen Rutten

IN 2015 MET NÓG MEER HULP UIT ONS DORP?

FEEST VAN LICHT
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Een groeiende groep inwoners van Heilig 
Landstichting ontdekt de unieke boodschap-
penservice van Buurtmarkt Breedeweg. 
Medewerkers van de supermarkt brengen 
bestelde producten gratis bij u thuis. Dat is 
handig! Zeker voor ouderen, mensen die min-
der mobiel zijn en mensen die zo druk zijn dat 
ze nauwelijks tijd hebben voor het doen van 
boodschappen. 

Wilt u gebruik maken van de boodschap-
penservice? Geef dan uw boodschappen-
lijstje telefonisch of per e-mail aan ons door. 
Medewerkers van de Buurtmarkt zoeken de 
bestelde producten bij elkaar en leveren ze op 
het afgesproken tijdstip bij u af. Betalen kan 
bij de chauffeur.
Buurtmarkt Breedeweg is een supermarkt 
waar - naast het reguliere supermarktassor-
timent - veel regioproducten te krijgen zijn. 
Ambachtelijk vlees van de lokale boer, groente 
en fruit van diverse biologische boerderijen 
uit de buurt, honing, vruchtensap, bier en 
nog veel meer. Ook heeft de supermarkt een 
eigen bakkerij en een lunchroom. 
Buurtmarkt Breedeweg is een maatschappe-
lijke onderneming van Pluryn. De medewer-
kers zijn voornamelijk mensen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt. Er werken meer 
dan 35 mensen met 

een verstandelijke handicap en/of gedrags-
problematiek, mensen met psychiatrische 
indicatie, met een participatiebaan vanuit 
de gemeente, met een WSW achtergrond en 
vrijwilligers

Buurtmarkt Breedeweg 
Bredeweg 61 
6562 DC Groesbeek
Tel. 024 – 397 08 63
E-mail info@buurtmarktbreedeweg.nl  
Internet www.buurtmarktbreedeweg.nl

Wim Mulder en Hans Nelissen, Pluryn

P.S. 
Dit initiatief is ontwikkeld in het kader van 

project Heilig Landstichting 2015 en heeft de 
volledige steun van de projectgroep HL 2015. 

We beschouwen deze boodschappendienst 
als een proefproject. 

Bij succes gaat de projectgroep uitzoeken hoe 
we deze samenwerking kunnen uitbouwen. 

Uw mening hierover en ervaring met de bood-
schappendienst zijn zeer belangrijk. 

Namens de projectgroep HL 2015, Theo de Witte

UNIEKE BOODSCHAPPENSERVICE 

VAN BUURTMARKT BREEDEWEG

Koningin Maxima 
temidden van de 

medewerkers van 
Buurtwinkel Breedeweg
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ÉÉN EN AL GROESBEEK 

SLOTMANIFESTATIE 29 MAART AANSTAANDE

Oorspronkelijk zou de 
slotmanifestatie op 28 
december jl. plaatsvinden, 
maar zoals de meesten 
van u weten ging dat niet 
door omdat de feesttent 
bezweek door de harde 
wind en hevige sneeuwval. 
In ons eigen dorp hebben 
wij op die dag een 
ontzettend mooi feest 
gehad met onder andere 
het HLS-stratenlabyrint, 
gemaakt met uw 
theedoek.

Nu wordt de slotmanifestatie toch nog 
gehouden op 29 maart en zullen alle 
dorpskernen zich presenteren op het podium, 
zoals dat bedoeld was in december. 
Heilig Landstichting staat natuurlijk ook op 
het programma! Wij willen heel Groesbeek 
laten zien hoe het leven van alledag eruit ziet 
in ons dorp. 

Marian Habets heeft daarover een prachtige 
film gemaakt met o.a. beelden van de meest 
bekende plekken in ons dorp. Maar ook wat 
de mensen zoal bezighoudt. Deze film  alleen 
al maakt het meer dan de moeite waard om 
naar dit evenement te komen. 

Verder laten we beelden zien van ons 
theedoekenstratenlabyrint. Bovendien treedt 
een gelegenheidskoor van dorpbewoners op 
dat het slotmanifestatielied zingt. 
Kinderen maken ook onderdeel uit van onze 
presentatie.

Alom, heel veel redenen voor u om met eigen 
ogen te aanschouwen waar een klein dorp 
groot in kan zijn!!
Daarom nodigen wij alle dorpsgenoten uit om 
op zondag 29 maart a.s. vanaf ongeveer 13.00 
uur in het centrum van Groesbeek te zijn. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met 
Marja van Rossum - van Oppenraaij, 
tel. 3220931, 
e-mail marjavanoppenraaij@hotmail.com 

PROGRAMMA 29 maart 2015:

13.15 uur:  
de zes kernen maken hun opmars naar de Protestantse kerk.

13.30 uur:  
verzamelen bij de Protestantse kerk voor het planten van de wilg en plaatsen van 
de koker, waarin zich alles bevindt over het hoe en waarom van dit evenement.

14.00 uur: 
ontsteken van Groesbeekse vlam en start programma in het Zomagebouw, 
gelegen achter de Hema/Scapino.

14.30 uur: 
optredens kernen. Als eerste zal Berg en Dal zich presenteren, gevolgd door HLS.

18.00 uur: 
start van de feestavond met diverse artiesten.

U bent allen uitgenodigd om alsnog de slotmanifestatie van de gemeente Groesbeek op zondag 
29 maart a.s. in het Zomagebouw in Groesbeek bij te wonen.
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{ advertenties }

Op 10 februari ontvingen de bewoners van de 
Nijmeegsebaan een brief van de gemeente 
Nijmegen met als onderwerp “Snoeien bomen 
en struiken tennispark Quick op 17 februari 
2014”.
 
Wat bleek het geval. De wegbeheerder van de 
Nijmeegsebaan, de provincie Gelderland, had 
geklaagd over overhangende takken op het 
fietspad, die voor gevaarlijke situaties konden 
zorgen.

Jarenlang was er door de gemeente Nijmegen 
geen onderhoud gepleegd aan de bomen tus-
sen het tennispark van Quick en de Nijmeeg-
sebaan, omdat het onduidelijk was of de 
groenstrook wel van de gemeente was.

Toen dat eindelijk duidelijk was pakte de ge-
meente het maar meteen grondig en over-
donderend snel aan. 36 bomen maar liefst 
werden aangestreept om afgezaagd te wor-
den. Dat zou een flinke kaalslag betekenen en 
meer overlast van licht en geluid. Natuurlijk 
willen we geen onveilig fietspad. Het werk zou 
al binnen een week uitgevoerd gaan worden! 

Op korte termijn moest er daarom iets 
ondernomen worden. In overleg met Marion, 
Annette, Ellen en Frans werd een petitie 
opgesteld en gingen we voor een handte-
kening de bewoners van de Nijmeegsebaan 
langs Ook op de Pauluslaan werden handte-
keningen tegen rigoureuze kap ingezameld. 

Bij ambtenaren 
en de wethou-
der “groen” van 
de gemeente 
Nijmegen heb-
ben we onze 
ongerustheid 
kenbaar ge-
maakt.

Uiteindelijk 
werd de dag 
voor de kap met de groenopzichter afgespro-
ken dat de meeste bomen beperkt gesnoeid 
zouden worden en zeker niet gekapt. Zodanig 
dat er een groene singel zou blijven bestaan. 
Wel staat er voor het najaar nog een kap 
gepland van 10 grote bomen.

Voor 11 maart bestond de mogelijkheid om 
bezwaar te maken tegen de omgevingsver-
gunning en wanneer u dit leest zal hiervan 
zeker gebruik gemaakt zijn. Het bestuur van 
de Dorpsvereniging heeft toegezegd het 
bezwaarschrift te ondersteunen. Of de kap 
van de baan is moet nog blijken, maar wat 
we geleerd hebben is dat je in dit soort zaken 
alert moet zijn en bereid tot actie.

Voor verdere informatie:

Gabriël Trouw
Nijmeegsebaan 126

024-3789498

HOUTKAP VAN DE (NIJMEESGE) BAAN?

HOUTKAP
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Op zondagmorgen 28 december schijnt de 
zon volop. Het is de dag van de slotmanifes-
tatie. Een mooi evenement waar velen op 
afkomen en waarover nu enthousiast verha-
len verteld worden

Het Heilig Landstichting Straten Labyrint,  
naar een idee van Dorothé Derks en Marian 
Habets, wordt die dag geopend. Ondanks het 
feit dat de slotmanifestatie in Groesbeek zelf 
is afgelast gaan de geplande activiteiten in 
Heilig Landstichting door. Zelfs meer dan de 
geplande activiteiten: de film ‘HLS presen-
teert’ van Marian Habets wordt vertoond, er 
is koffie met koek en erwtensoep, de Heem-
kundegroep presenteert zich en we zingen 
samen het dorpslied, geschreven door Ellen 
Deiman. 
De foto’s zijn getuige van een zeer geslaagd 
dorpsgebeuren waar het Heilig Landstichting 
Straten Labyrint de verbinding maakt met alle 
bewoners uit Heilig Landstichting.

Wat ging er aan deze dag van de slotmani-
festatie vooraf? In januari 2014 was de 1ste  
bijeenkomst van een reeks bij Marja van 

Rossum, de motor, achter de 
werkgroep slotmanifestatie. 
Van de deelnemers noemen we 
nu Dorothé Derks, het creatieve 
brein achter het Heilig Land-
stichting Straten Labyrint. Sa-
men met Marian had Dorothé 
zich al eerder gebogen over de 
vraag; hoe en op welke manier 
kun je verbinding leggen tus-
sen mensen? Welk alledaags 
gebruiksvoorwerp is daarvoor 

geschikt? Het werd de theedoek. Het kan 
geen bewoner ontgaan zijn dat zij bedachten 
om hiermee een labyrint te bouwen, gevormd 
door theedoeken waarop iedere bewoner zijn 
adres had gezet. Wie hulp nodig had bij het 
maken van een theedoek was op  zondag 
5 oktober welkom in het Bosduiveltje voor 
advies en ondersteuning. 
Dorothé heeft meerdere labyrinten uitge-
werkt die of qua mankracht niet te behappen 
waren en/of te kostbaar. Tenslotte bedacht 
zij ‘ons’ labyrint met in het midden een hart. 
Het was een gepuzzel maar uiteindelijk paste 
het op de binnenplaats bij de Piet Gerritszaal. 
Maar zonder de hulp van iedereen was er 
nooit een Heilig Landstichting Straten Laby-
rint geweest. Genoemd worden in het bijzon-
der de contactpersonen, die ervoor hebben 
gezorgd dat van ieder adres er een theedoek 
is ingeleverd.

Op zaterdag 27 december wordt het laby-
rint opgezet door een bouwploeg. Volgens 
tekening werden de voeten met staanders 
opgezet en de waslijn in de labyrintvorm op-
gehangen. Die dag - de enige dag van het jaar 
- is er veel sneeuw gevallen. Gelukkig zijn er 
sneeuwruimers die dat probleem mee oplos-
sen. Op zondagmorgen,  worden de theedoe-
ken opgehangen. Aangezien het glad is wordt 
er nog zout gestrooid. Dan wordt duidelijk dat 
de manifestatie in Groesbeek niet door zal 
gaan. Maar onze manifestatie gaat wel door 
en hoe!

SLOTMANIFESTATIE

Dorothé Derks (r)  en Marian Habets (l) bij 
de opening van het theedoekenlabyrint

Maria Quant
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Het Kwartiermakersfestival is een samen-
werkingsproject tussen verschillende zorg-, 
welzijns- en kunstinstellingen. Het festival 
stimuleert gedurende het hele jaar mensen 
met een beperking zich te uiten door middel 
van kunst, cultuur en bewegen. Op deze ma-
nier kunnen zij niet alleen aan hun omgeving 
laten zien wat ze kunnen, maar krijgen zij ook 
meer zelfvertrouwen. Door de kwaliteiten 
van mensen met een beperking te laten zien, 
bevorderen we een positieve beeldvorming. 
Door samenwerking tussen mensen met en 
zonder beperking te stimuleren, versterken 
we het gevoel van erbij horen en wordt het 
voor mensen met een beperking gemakkelij-
ker om mee te doen in de samenleving.

Het Kwartiermakersfestival op vrijdag-
middag 1 mei biedt hét podium voor deze 
talenten. Kom in en rondom LUX genieten 
van optredens, exposities, voorstellingen en 

workshops, en zie met eigen ogen dat creati-
viteit geen beperkingen kent.
Kijk binnenkort ook op 
www.kwartiermakersfestivalnijmegen.nl 

Voor een schrijfwedstrijd zoeken we mensen 
met een beperking én mensen die denken 
geen beperking te hebben om een gedicht 
of een kort verhaal in te zenden rondom het 
thema  ‘niet(s) zonder ons’.
Inzendingen met een maximum van 1000 
woorden dienen vóór 1 april 2015 ingezonden 
te worden naar: nietszonderons@gmail.com
Een deskundige jury zal de inzendingen be-
oordelen en de winnaars kunnen rekenen op 
diverse publicaties van hun inzendingen.

Aanmelden en informatie bij Dick van den 
Heuvel / d.van.den.heuvel@propersona.nl
06 223 29 83 8

KWARTIERMAKERSFESTIVAL     

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  Iedere laatste zondag van de maand van 16:00 uur tot 18.30 uur in ‘t Zaaltje. 
De eerstvolgende borrel wordt gehouden op zondag 19 maart.

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
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korte berichten

lid worden van de Dorpsvereniging
Als u nog geen lid bent, 
maar dat wel graag wilt 
worden, stuurt u dan een e-
mailbericht naar de secreta-
ris: secretaris@dorpsvereni-
gingheiliglandstichting 

De contributie bedraagt €12,- 
per jaar per huishouden of 
adres.

Botanische reis door Kirgizië 
5 juni – 16 juni 2015 

Alatoo is een kleinschalige reisorganisatie van een Nederlander (André 
Wolkorte) die het hele jaar door met zijn vrouw in Kyrgizie woont. 

De botanische tour is een rondreis die je laat kennis maken met de rijke 
flora van Kirgizië. In het dagprogramma zal zoveel mogelijk gebotaniseerd 
worden. Daarnaast is er veel mogelijkheid tot vogelspotten. De verschil-
lende landschappen bieden veel diversiteit aan habitats. 
Op de rondreis wordt u begeleid door onze Nederlandse botanicus, biolo-
giedocent en plaatsgenoot Huub Schoot. Ook gaat een Engelstalige gids  
mee op reis. 

De reis duurt 12 dagen en kost € 1250 per persoon. Alle kosten zijn inbe-
grepen, behalve de vlucht. Deze kosten gelden bij een deelnemersaantal 
van minimaal 6 personen en maximaal 12 personen.

Inschrijven en meer informatie met prachtige foto’s :
www.alatoo.nl  / huub.schoot@inter.nl.net



15maart 2015

Cursus Spaans!
Per 13 april start een beginnerscursus Spaans 
voor  jong en oud bij u in de buurt.  
Tijdstip:  maandag 19.30u - 21.00u
Locatie:  ´t Bosduiveltje
Kosten:  6 lessen voor €75,-   
       (onder voorbehoud van wijzigingen)     
Graag ¡Hasta pronto! (Tot snel)

Rosanne Melenhorst
Voor meer informatie  en/of inschrijven:

T- 06 41074480        E- Etdrosas@gmail.com

{ advertentie }

{ advertentie }
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ENERGIELABEL
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Vrieskou. Strak blauwe winterlucht. 

Op weg naar het Zaaltje. 

Nieuwjaarbijeenkomst 2015.  

Aangenaam warm, gezellige mensen. Bert 
had het welkomstdrankje klaar staan. Het 
nieuwe jaar als dorp goed begonnen. “Ik 
moet toch proberen label C te krijgen. Dit 
jaar een paar aanpassingen aan het huis 
doen. Misschien wel de vloer isoleren of 
zonnepanelen op het dak.” 
Mijn beste straatgenoot sprak over het 
verplichte energielabel. Ik moest even 
nadenken. Onze woningen energiezuiniger 
maken. Minder verbruik van fossiele 
brandstoffen. En toch aangenaam warm 
zoals in ons oude vertrouwde Zaaltje. 
Goed voor ons milieu. Meer bewust van de 
kwetsbaarheid van onze aarde, ons leven 
en dat van onze (klein)kinderen. Én er echt 
wat aan doen. Met een tochtstrip scoor je 
niet voor je energielabel. Veel mensen zien 
energiebesparende investeringen aan hun 
huis wel zitten. 
Maar niet iedereen kan het betalen. 

Dit doet mij denken aan het verhaal van 
een van onze dorpsgenoten, lang geleden 
geboren als zoon van de bakker aan de 
Nijmeegsebaan. Niks isolatie. Slapen als kind 
op zolder, direct onder de dakpannen. “Je keek 
zo door de spleten en kieren naar buiten. Als 
het sneeuwde en het waaide een beetje, dan 
kon je sneeuw ruimen op je slaapkamertje”. 
Siberisch, zeggen we nu. Toen in veel 
gezinnen gewoon. 

In die halve eeuw is er op het gebied van 
warmtevoorziening, energie, bouwen, 
techniek veel verandert. Onze welvaart en 
ons denken over de wereld ging verder.

Ik herinner mij de zonderlinge, rijzige man die 
regelmatig op zijn hoge, statige herenfiets op 
weg is naar Casa Nova. Een paar versleten 
fietstassen en een grote anti-abortussticker 
op zijn kettingkast. 
Vorig jaar of het jaar daarvoor met een 
karretje achter zijn fiets, geparkeerd aan het 

zandpaadje omhoog langs het ‘maisveldje’. 
Een grote en kleine boomzaag lagen op de 
grond. Met een bijl was hij ingespannen bezig 
een kolossale eik om te hakken. Misschien 
was de boom dood, maar de stam had 
zeker een omvang van anderhalve meter. 
Gevaarlijk. Een lichamelijk zwaar en langdurig 
karwei. Het had onze dorpsgast zichtbaar al 
heel wat energie gekost. Opgeschrikt door 
mijn aandacht antwoordde hij verstoord en 
verlegen dat het hout hard nodig was voor 
zijn kachel. Dat deed hij vaker. Niet veel later 
zag ik de politie. Hij heeft zijn karwei niet af 
kunnen maken. 
In januari zag ik hem weer met fiets en 
karretje. Hij zaagde een omgewaaide berk 
in stukken. Dit keer bovenaan hetzelfde 
zandpaadje vlak voor het plein van de 
Cenakelkerk. Zijn kachel kon blijven branden. 
Maar welk energielabel zou zijn woonplek 
hebben?  

December en januari, maanden van veel 
activiteiten en ontmoetingen in ons dorp. 
Samen het Heilig Land lied zingen, het Feest 
van Licht, het Theedoeken afscheidsfestijn en 
meer. Volop menselijke energie en warmte. 
Dáárop moeten wij beslist niet zuinig zijn. 
Welk energielabel past nu eigenlijk bij onze 
dorpsgemeenschap? 

Jans Bekhuis 


