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MUSEUMPARK ORIENTALIS 

en 

DORPSVERENIGING HEILIG LANDSTICHTING 

nodigen 

alle bewoners van Heilig Landstichting 

uit voor 

een AVOND in het MUSEUM 
op 

Vrijdag 3 april 2009, om 17.00 uur 

 

Het dorp dankt zijn naam aan het museum. 

Het museum veranderde van koers en van naam. 

Wat zijn de ervaringen en ontwikkelingen? 

Wat kunnen de bewoners doen in en voor het museum? 

Een ontmoeting tussen dorp en museum. 

 

Wij hopen dat u in groten getale aanwezig kunt zijn. 
Het is immers het museum van ons dorp. 
 

Pieter-Matthijs Gijsbers, scheidend directeur van het Museumpark Orientalis 
Els de Witte-van der Schoot, voorzitter van de Dorpsvereniging Heilig 
Landstichting 
 

Programma: 

• 17.00 uur: Welkomstdrankje in Café-Restaurant Orientalis, aangeboden door het 
museum. Inleiding door Pieter-Matthijs Gijsbers over de koersverandering en de 
toekomst van het museum. 

• 18.00 uur: Koepelzaal: Introshow ‘Open your mind’ en workshop ‘Ter discussie’.  

• 19.00-20.30 uur: Buffet in Café-Restaurant Orientalis. 

Tijdens het buffet kunt u kennis maken met het vrijwilligerswerk in het museum en met de 
‘Vrienden van het Museumpark Orientalis’. 
 

Praktische informatie: 

• De toegang is gratis, maar wilt u wel uw Museumkaart of ‘Vriendenkaart’ meenemen. 

• U bent welkom om 17.00 uur, maar u kunt zich ook later bij het programma aansluiten. 

• De kosten van het buffet bedragen 15 euro pp, exclusief dranken, en kan ter plaatse 
betaald worden. 

• U kunt zich aanmelden bij de secretaris van de Dorpsvereniging vóór zaterdag 28 maart. 
Vermeld uw naam en adres, met hoeveel personen u komt en ook als u onverhoopt niet 
aan het buffet deelneemt: E-mail: joost@meuwese.nl 
Schriftelijk: Een briefje naar Joost Meuwese, Sophiaweg 115, 6564 AB H. Landstichting. 
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De OORSCHELP is een 
uitgave van Dorpsvere-
niging Heilig Landstichting 
en wordt bezorgd op alle 
adressen in Heilig Land-
stichting. De OORSCHELP 
verschijnt vier keer per jaar 
en bevat nieuws voor en 
over het dorp, berichten 
van belang voor de dorps-
bewoners en de agenda. 

Niet-inwoners van Heilig 
Landstichting kunnen een 
abonnement op de 
Oorschelp nemen tegen 
kostprijs. Opgave bij de 
redactie. 

 

Maria Quant 
Marleen Moggré 
Koen Broersma 
Marian van Kraaij 

Contact: 
Andreaslaan 9  
6564AS Heilig Landstichting 
T: 3230682 
E: mwaquant@hotmail.com 

COLOFON 

REDACTIE 

ALV 

2 009 is al weer enige tijd 
onderweg. Het bestuur heeft  
een voorlopig jaarplan 

opgesteld. Dit zal met de leden 
besproken worden op de Algemene 
LedenVergadering (ALV) die 
gehouden wordt op 27 maart a.s. 
om 19.00 uur in het Bosduiveltje. 
Alle leden van de dorpsvereniging 
worden persoonlijk uitgenodigd.  
Behalve het jaarplan zullen op de 
agenda staan: het jaarverslag, 
waaronder het financieel verslag en de 
begroting. De ALV sluit aan op de 
dorpsborrel die om 17.30 begint.  
Voor de deelnemers aan de ALV zullen 
er broodjes zijn. 

 

Activiteiten in 2009 

E en van de belangrijkste 
speerpunten van het jaarplan 
is de organisatie van 
activiteiten voor de 

dorpsbewoners. 

De maandelijkse borrel, die de 
dorpsvereniging samen met het 
bestuur van het Zaaltje sinds 
augustus 2008 iedere laatste vrijdag 
van de maand in het Zaaltje 
organiseert, wordt steeds beter 
bezocht en ook steeds gezelliger. Er 
wordt naar gestreefd om aan iedere 
borrel een activiteit of actualiteit te 
koppelen. Zo werden in november alle 
7 heuvelen-lopers uit ons dorp 
uitgenodigd en in januari de 
nieuwkomers in ons dorp. In februari 
zal er glühwein geschonken worden 
voor iedereen die niet op skivakantie 
is, in maart wordt de borrel gevolgd 
door de ALV, in april besteden we 
aandacht aan Koninginnedag en in mei 
willen we tijdens de borrel een 
stekjesmarkt houden. Suggesties voor 
activiteiten tijdens de maandborrel 
zijn altijd welkom. Kijk voor het 
programma ook op de website. 

In samenwerking met de directie van 
museum Oriëntalis organiseert het 

bestuur op 3 april voor alle 
dorpsbewoners  een avond in ons 
museum. U zult bijgepraat worden 
over de koers die het museum heeft 
uitgezet, er is een workshop en u kunt 
(tegen betaling) deelnemen aan een 
buffet. Ook kunt u kennismaken met 
het vrijwilligerswerk en de Vrienden 
van het museum. Elders in deze 
Oorschelp treft u de uitnodiging voor 
deze ongetwijfeld boeiende 
bijeenkomst aan. 

Rond het midzomerfeest dat het 
Oranjecomité op 13 juni voor alle 
kinderen uit ons dorp organiseert zal 
het bestuur van de dorpsvereniging 
enkele activiteiten op touw zetten voor 
de niet-kinderen onder ons. In de 
volgende Oorschelp zult u daar meer 
over kunnen lezen. 

Het bestuur is van mening dat 
gezamenlijk sporten met 
dorpsgenoten leuk is. Op korte termijn 
zouden we willen starten met een 
wielerclub (mountainbike en/of 
wielrennen) en een biljartclub (voor 
beginners). Heeft u zin om mee te 
doen of wilt u meer informatie neem 
dan contact op met Annelies van 
Gunst: T 3553320 e-mail: 
a.vgunst@hasdb.nl. 

 

Welkom 

O nze welkom-tas is klaar. In de 
tas zit onder meer informatie 
over de verschillende 

verenigingen die in ons dorp actief 
zijn, een fles wijn en een vriendenpas 
voor het museum. Marja van Rossum 
belt bij iedere nieuwkomer aan en 
overhandigt hen deze tas. Tot nu toe 
zijn de reacties heel positief. De 
nieuwgeborenen krijgen een slab met 
het logo van de dorpsvereniging. Ook 
dit wordt zeer op prijs gesteld.  

Vervolg  

Van de voorzitter 
Els de Witte 



Z ondagavond 15 februari was hét concert in 't 
Bosduiveltje'. Ondanks de stromende regen 
waren er toch zo'n veertig mensen op dit 

traditionele evenement afgekomen. Het bestuur van 't 
Bosduiveltje weet het toch maar weer ieder jaar voor 
elkaar te krijgen: een sfeervol met bloemen 
opgeluisterd zaaltje, koffie in de pauze en een wijntje 
toe. 
Kortom: de juiste sfeer om samen naar muziek van 
'plaatselijke' musici te luisteren: Piet Hein Baelde 
piano, Ed Waskowsky en Han Alers klarinet, Henriëtte 
Waskowsky fagot. Een luchtig klassiek concert van 

Mozart en Mendelssohn. Maar voor mij was de grote 
verrassing Cruséll (1775-1838) met een rondo voor 
twee klarinetten en piano. Nooit gehoord van die man 
maar het bleek een Hongaarse componist te zijn van 
zigeunerachtige muziek die helemaal past in de sfeer 
van zo'n klein intiem concert. Hulde aan Josje van der 
Mast, Martijke Jurgens en Thea Stadlander 'de 
vrouwen achter de schermen' van dit jaarlijks 
feestelijk gebeuren. ● 

Heemkunde werkgroep Van ploeg tot Heilig Landstichting 
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Bent of kent u onze nieuwe 
penningmeester? 

H ans Cramer, al vanaf van het eerste uur 
onze penningmeester, heeft te kennen 
gegeven dat hij zijn functie in de loop 

van het  jaar zal moeten neerleggen. Wij 
betreuren dit zeer. Hans is een uitstekend 
penningmeester en een uitermate inspirerend 
bestuurslid. Maar het is niet anders. Zou u er 
iets voor voelen om penningmeester van de 
dorpsvereniging te worden of kent u een 
geschikte kandidaat. Laat het onze secretaris 
weten. 

Communicatie 

V ia de Oorschelp en de website wordt u op 
de hoogte gehouden van wat zich in ons 
dorp afspeelt. Wij sporen iedereen die 

iets te melden heeft aan van deze 
communicatiemiddelen gebruik te maken. Om de 
kosten te drukken gaat de redactie 
advertentieruimte aanbieden. In eerste instantie 
aan ondernemers uit het dorp of ondernemers 
die in ons dorp wonen. 

 

Tot de dorpsborrel, de ALV en/of de avond in het 
museum! ● 

Vervolg—Van de voorzitter 

Secretariaatsadres: Nijmeegsebaan 154    Website: www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl 

Concert in ‘t Bosduiveltje Dorpsberichten 

VOORJAARSACTIVITEITEN 

Presentatie van de brochure De Hussenburg, Een 
pannenfabriek te Heilig Landstichting 

10 Maart presenteert de heemkundewerkgroep een 
nieuw boekwerkje van de brochure-serie ‘Uit de 
historie van Heilig Landstichting’. Van 1886 tot 1924 
stond aan de Nijmeegsebaan, tussen Rozenhof en de 
Josuelaan, een pannenfabriek, De Hussenburg. De 
fabriek produceerde verschillende soorten dakpannen. 
Hiervoor werd gebruik gemaakt van de aanwezige 
leem. In 1924 sloot de fabriek wegens gebrek aan 
grondstoffen. 

André Sassen, schrijver van “De Hussenburg”, zal aan 
de hand van een powerpointpresentatie de 
geschiedenis van de pannenfabriek toelichten. De 
lezing begint om 20.00 uur in Het Bosduiveltje. De 
toegang is 3 euro, inclusief een kop koffie of thee. 

Historische voorjaarswandeling 

Onlangs heeft minster Plasterk de aardwerken van het 
Romeinse aquaduct bij Heilig Landstichting tot 

rijksmonument verklaard. Op zaterdag 18 april 
organiseert de Heemkundewerkgroep Heilig 
Landstichting een wandeling langs een aantal 
hoofdpunten van deze waterleiding, onder leiding van 
Klaas Bouwer, auteur van het boek ‘Een notabel 
domein’. 

De start is om 14.00 uur bij de bocht van de Koning 
Davidlaan, bij het begin van de betonnen schutting. 
De wandeling duurt ongeveer 2½ uur; goed schoeisel 
en eventueel het meenemen van een verfrissing 
worden aanbevolen. 

Het maximum aantal deelnemers is gesteld op 25. 
Aanmelding dient te geschieden vóór 22 maart bij 
Klaas Bouwer, bij voorkeur per e-mail 
k.bouwer7@upcmail.nl , of per post (Andreaslaan 8, 
6564 AV Heilig Landstichting). ● 

Marga van Schalkwijk  

Tineke van der Brug 
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De voorgeschiedenis 

N egenenveertig jaar lang organiseerde 
het Oranjecomité het Koninginnefeest 
op 30 april. Door de meivakantie 

waren echter steeds meer gezinnen afwezig. 
Reden om met het vijftigjarig bestaan in 2008 
– na lang beraad – te kiezen voor een nieuwe 
aanpak: het Midzomerfeest. 

Het feest startte vorig jaar met een optocht 
van versierde stepjes en fietsjes van ’t Zaaltje 
naar het ‘Oranjeveldje’. Voordat burgemeester 
Prick het officiële startschot gaf voor het 
Olympische spelletjescircuit, onthulden de 
oud-bestuursleden een bijzonder cadeau. 
Dankzij een speciale donateur was het 
mogelijk om voor het jubileum een stenen 
tafeltennistafel aan te schaffen. Voor de 
volwassenen was er natuurlijk weer de reuzen 
sjoelbak en het terras onder de oranje 
parasols. Na afloop was er voor jong en oud 
een barbeque van de dorpsvereniging. 

 

Bestuur Oranjecomité compleet 

S inds kort heeft het bestuur van het 
Oranjecomité weer het maximale 
aantal van negen leden. Nieuw lid is 

Daan Meurs, vader van Siem en Noortje. Het 

team bestaat verder uit Olga Schlick 
(voorzitter), Roland Verweij 
(penningmeester), Marian van Kraaij, Caspar 
van Eijk, Karine Crajé, Arjan OldeDamink, 
Wendela Woddema en Wieke Coenen 
(secretaris). 

Het plezier om jaarlijks voorheen 
Koninginnedag en nu Midzomerfeest en 
daarnaast natuurlijk Sinterklaas te vieren 
staat voorop. Dankzij de inzet van vele andere 
buurtbewoners en vrijwilligers tot uit 
Groesbeek, is het mogelijk om er ieder jaar 
weer iets bijzonders van te maken met 
Sinterklaas en met het Midzomerfeest. 

Iedereen die op de een of andere manier wil 
meewerken: spelletjes begeleiden, het op- en 
afbouwen, het maken van decors, het naaien 
van ‘kostuums’, laat het ons weten! Alle hulp 
is welkom. ● 

 
Secretariaat Oranjecomité p/a: Wieke Coenen, 
Petruslaan 10, (024) 322 18 76, 
w.sinia@wxs.nl 

Midzomerfeest dit jaar op zaterdag 13 juni 2009 

Wieke Coenen  

Dorpsberichten 

Het Oranjecomité organiseert op zaterdag 13 juni a.s. voor de tweede keer het Midzomerfeest. 
De invulling blijft nog even een verrassing! In elk geval zijn er weer spelen voor de jeugd van 
Heilig Landstichting en wordt er voor de volwassenen een terras opgezet. 
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‘t ZAALTJE 

V anaf 1 januari j.l. heeft ‘t Zaaltje een 
nieuwe beheerder: Peter van Breugel, 
(woonachtig in Groesbeek en te bereiken 

op telefoonnummer 06-53197634) die Bert Buil is 
opgevolgd. Wisseling van de wacht maar 
inhoudelijk geen verandering. Het Zaaltje blijft 
ongewijzigd beschikbaar voor verenigingen, 
gezelschappen en inwoners van ons dorp die 
tegen een bescheiden vergoeding onderdak 
zoeken voor activiteiten die ze willen ontplooien. 
Er zijn nog voldoende mogelijkheden en 
tijdstippen voor allerlei initiatieven. 

Het Zaaltje staat aan alle bewoners van de Heilig 
Landstichting ter beschikking. Voormalig 
beheerder Bert Buil (die u kunt bereiken op 
telefoonnummer 06-13780897 of 024-3976901) 
blijft als vrijwilliger/coördinator verbonden aan het 
Zaaltje en is graag bereid met u mee te denken 
over de mogelijkheden die er zijn wanneer u 

bijvoorbeeld door ruimtegebrek bij u thuis gebruik 
zou willen maken van het Zaaltje. Bijkomend 
voordeel is ook dat de beheerder u bij kan staan 
bij de organisatie en het realiseren van uw 
plannen. 

’t Zaaltje verhuurt ook meubilair, statafels, 
bestek, serviesgoed enz. ● 

‘t Zaaltje is een leuke locatie voor het organiseren van uw 

verjaardag – huwelijksfeest – receptie – promotie 

Geheel verzorgd inclusief personeel 

Vraag info aan Bert 06-13780897 

of mail zaaltjehls@hotmail.com 

tevens kunt u terecht voor ’t huren van meubilair, 
apparatuur, bestek, serviesgoed enz. 

IETS TE VIEREN? 

I n de jaren ’70 en ’80 nam de bridgesport in 
Nederland een geweldige vlucht. Ook in het 
Rijk van Nijmegen groeide het aantal 

bridgeclubs als kool. De opleidingen door 
bridgeleraren van de Nederlandse Bridgebond 
zorgden voor een stroom van liefhebbers die hun 
hobby niet alleen thuis maar ook in clubverband 
wilden uitoefenen. De clubs speelden echter alleen 
’s avonds en dat had voor velen grote bezwaren, 
zoals de onveiligheid op straat, pas laat weer thuis, 
vervoersproblemen, ongezellig voor een niet-
bridgende partner enz.. Reden voor Bep Janssen en 
Wil en Frits Meulenbeld om in september 1984 te 
starten met bridgedrives overdag en wel op elke 
dinsdagmiddag in ’t Zaaltje aan de Karmelweg. Dat 
bleek een schot in de roos! 

Niet alleen uit de Landstichting, maar ook uit Berg 
en Dal, Groesbeek, Beek Ubbergen en Nijmegen 
kwamen de liefhebbers naar ’t Zaaltje. Op drukke 
dagen waren dat er wel meer dan tachtig. 

Bovengenoemd initiatief heeft in de loop der jaren 
veel navolging gevonden en men kan tegenwoordig 
op elke middag op vele plaatsen bridgen. 

De groep - die inmiddels wel wat minder dan 
tachtig bridgeliefhebbers groot is- telt nog 
meerdere spelers, ook vanuit ons dorp, die direct 
vanaf de start hebben meegedaan. 

Voor nieuwe belangstellenden is er nog voldoende 
plaats. ● 

Enkele gegevens: 

• het is geen ledenclub 

• de speeltijd is elke dinsdagmiddag van 14.00 
uur tot 17.00 uur 

• ook als de partner niet kan is er altijd een 
vervanging 

• afwezigheid hoeft niet van te voren worden 
gemeld: men komt of men komt niet. 

• het inschrijfgeld bedraagt € 2,-- per persoon 

• verdere inlichtingen bij Frits Meulenbeld,  
tel. 3234869 

25 jaar Bridge op de Landstichting  
Frits Meulenbeld 
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Als je de woorden van links naar rechts op de juiste 
manier invult, zie je binnen het dikgedrukte kader 
van boven naar beneden een nieuw woord 
verschijnen. 

Prijspuzzel ‘Winter’ 10 jaar+ 

Omschrijvingen: 
1. groot schaatsevenement  7. wintersport 
2. plek om te schaatsen  8. feest in de winter 
3. wintersport  9. als het niet meer vriest 
4. neerslag  10. wintersport 
5. noodzakelijk werk na sneeuwval  11. wintersportkleding 
6. figuur van sneeuw gemaakt  12. bevroren neerslag 

Deze prijspuzzel is bedoeld voor kinderen vanaf 10 jaar. Onder de juiste inzenders zal 
een prijs worden verloot. De uitslag kan vóór 5 april ingeleverd worden bij de redactie 
onder vermelding van naam, adres, leeftijd en telefoonnummer. Adres: Cenakelweg 2. 

Ik ben groot en dik. 
Ik heb een hoofd, maar geen armen. 
Ik kan goed tegen de kou. 
Maar helemaal niet tegen de warmte. 
Ra, ra, wie ben ik? 

Dit raadsel is voor kinderen van 4 t/m 9 jaar. Onder 
de goede inzenders van het raadsel wordt een prijs 
verloot. De uitslag kan vóór 5 april ingeleverd 
worden bij de redactie onder vermelding van naam, 
adres, leeftijd en telefoonnummer. Adres: 
Cenakelweg 2. 

Prijs raadsel 4 t/m 9 jaar 

Benodigdheden voor 2 personen: 

• 2 boterhammen 

• 1 peer 

• 2 flinke plakken kaas 

Zet de oven alvast op 200°C.  
Leg 2 boterhammen op een bakblik.  
Schil de peer, snij hem middendoor, haal het 
klokhuis eruit.  
Leg op elke boterham een halve peer.  
Leg tenslotte op elke peer een plak kaas.  
Schuif het bakblik in het midden van de oven.  
Laat het 5 minuten in de oven staan tot de kaas 
gesmolten is.  
Eet smakelijk!  

Kinderrecept:  
Kaasbroodjes met peer  



O p paaszaterdag 11 april 
a.s. gaan de Heilige 
Boontjes traditiegetrouw weer paaseieren zoeken. 

We zijn momenteel met drie organiserende ouders maar zouden 
nog wel wat extra hulp kunnen gebruiken. Dus als je zin hebt om 
mee te helpen, meld je dan aan! (Woddema@chello.nl) 

Meer informatie over het paaseieren zoeken (tijdstip, opgeven, 
etc.) volgt via de maillijst van de Boontjes en de website van de 
Dorpsvereniging. ● 
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PAASEIEREN ZOEKEN OP ZATERDAG 11 APRIL  
Wendela Woddema  

Wat gebeurt daar???? 

N a enige tijd bleek dat werkers van de 
gemeente Nijmegen de vroegere 
maisakker en graasweide voor schapen 

in een soort wandelpark veranderd hadden. Hier 
en daar werden haagjes en een enkele boom 
geplant. En om het gebied vanaf de 
Nijmeegsebaan en de Panovenlaan bereikbaar te 
maken werden er enige bomen gekapt en 
struikgewas verwijderd. 

Het gebied is nu via een aantal goed begaanbare 
mooie zandpaden toegankelijk, zowel vanaf de 
Nijmeegsebaan als vanaf de Panovenlaan. Deze 
paden lopen naar het nieuw aangelegde 
geasfalteerde fietspad langs de spoorbaan vanaf 
de d’Almarasweg naar de Panovenlaan. Dit 

gebiedje is de enige plaats in 
onze omgeving, waar de 
zandwaaier, ontstaan in de 
ijstijd, nog duidelijke zichtbaar is. 
Om misverstanden te 
voorkomen, ik bedoel hiermee 
niet de enorme berg zand, 
afkomstig van de 
Maartenskliniek, die langs de 
rand van de Panovenlaan is 
opgeslagen. 

Al met al is dit “Parkje”een 
aanwinst voor ons dorp. Wat zou 
het aardig geweest zijn als de 
Gemeente Nijmegen even een 
briefje had geschreven naar de 
aanwonenden. Maar ja?? ● 

Medio november werden aanwonenden van de Nijmeegsebaan opgeschrikt door het geronk van 
buldozers en het snerpende geluid van kettingzagen. Men vreesde het ergste: weer een 
onaangekondigde overval van de gemeente Nijmegen op de tegenover hun huizen gelegen 
zandwaaier van de stuwwal? 

Frans Geertsen 
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Dorpsberichten 

D oor stichting Woonzorg zijn bij de 
gemeente o.m. de volgende 
bezwaarschriften ingediend: 

1. tegen het besluit dat een 
monumentenvergunning moet worden 
aangevraagd 

2. tegen het weigeren van een 
bouwvergunning voor blok 5 

3. tegen het voorbereidingsbesluit 

Deze drie bezwaarschriften zijn door de gemeente 
ongegrond verklaard. 
 

Op 6 november j.l. heeft de bezwarencommissie 
nog een ander bezwaarschrift van stichting 
Woonzorg behandeld. Dit richtte zich tegen het 
feit dat de gemeente de wijzigingen die stichting 
Woonzorg had aangebracht aan de bouwblokken 
als een nieuwe bouwaanvraag had beoordeeld. 
Stichting Woonzorg is van mening dat de 
aanpassingen binnen het kader van de 
bouwaanvraag vallen. De gemeente vond echter 
dat de wijzigingen dusdanig waren dat er niet 
meer gesproken kon worden van een aangepast 
bouwplan, maar als een nieuwe bouwaanvraag. 
Stichting Woonzorg had vier weken de tijd 
gekregen om ontbrekende tekeningen e.d. in te 
dienen maar heeft dat nagelaten. De gemeente 
heeft daarop de (nieuwe) bouwaanvraag niet in 
behandeling genomen. De uitkomst van dit 

bezwaar is nog niet bekend. Stichting Woonzorg 
had de wijzigingen aangebracht omdat het eerste 
bouwplan van de welstandscommissie een 
negatief advies had gekregen. Maar het 
gewijzigde bouwplan heeft inmiddels eveneens 
een negatief advies gekregen. 
 

Om te voldoen aan de eisen van het 
voorbereidingsbesluit heeft de gemeente een 
voorontwerpbestemmingsplan ontwikkeld. Het 
Kerkebosje krijgt hierin officieel een 
bosbestemming waarbij 
bebouwingsmogelijkheden expliciet worden 
uitgesloten. Een uitzondering op de 
bouwmogelijkheden vormt de Bron (nu een 
ruïne). Dit voormalig gemeentelijk monument 
mag worden herbouwd met een maximum 
oppervlakte van vijfentwintig vierkante meter en 
vijf meter hoogte. 

Dit voorontwerp heeft vanaf 17 september vier 
weken ter inzage gelegen bij de gemeente. 

Het vervolg hierop, het ontwerpbestemmingsplan, 
heeft van 20 december tot 3 februari ter inzage 
gelegen. 

Voor meer en uitgebreide informatie m.b.t. het 
Kerkebosje kunt u contact opnemen met  
Dhr. Tersteege, afdeling bouwzaken. ● 

Het Kerkebosje 
Marleen Moggré  

NIEUWS VAN DE BOND VOOR OUDEREN  

O p 5 februari genoten een veertigtal van 
onze leden van een heerlijke 
winterkostmaaltijd in Gasterij 

Rozenhof. Deze maaltijd is al jaren een traditie 
en telkens weet de Fam.Vermeulen van 
Rozenhof daar een bijzondere gebeurtenis van 
te maken.  

Woensdag 25 februari maakten we een 
excursie naar de Verkeerspost van 
Rijkswaterstaat in Nijmegen. Vanuit deze post 
wordt alle scheepvaartverkeer in de Waal 
geregeld. 

Donderdag 5 maart, een demonstratie en 
instructie van reanimatie en AED-bediening 
door de heer Ton Rossen, hoofd-instructeur bij 
de EHBO Nijmegen. Plaats 't Zaaltje, 14.00 u. 

Donderdag 2 April houden we onze 
jaarvergadering. Tijdens deze vergadering 
moet een nieuwe secretaris worden gekozen. 
Na de vergadering een optreden van de 
Pennestreek uit Malden over "Spelen met 
Taal". 

Donderdag 7 mei brengen we een bezoek aan 
het ateliermuseum van Jac Maris in Heumen. 

Op donderdag 11 juni maken we onze 
jaarlijkse gezamenlijke dagbustocht. 

Tot zover onze nieuwtjes. ● 

Frans Geertsen, Secretaris  

: de laatste ontwikkelingen m.b.t. de bouwplannen 



Tachtig jaar Nebo: 
van redemptoristen klooster-seminarie tot woningbouw project  
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B egin jaren twintig zochten de Nederlandse 
redemptoristen een plaats voor een nieuw 
gebouw en kwamen daarbij in contact met 

mgr. Suys, de pastoor van Heilig Landstichting. Deze 
bood een stuk grond te koop, bovenop een 
heuveltop die een mooi uitzicht gaf op Heilig 
Landstichting en aan de andere zijde over het 
Maasdal. Die plek werd door mgr. Suys ‘Nebo’ 
genoemd zoals Mozes vanaf de berg Nebo heel het 
beloofde land had overzien. De redemptoristen 
kochten de grond en vanaf 1925 vond de bouw van 
het Collegium Sancti Alfonsi in monte 'Nebo' 
Noviomagi, ofwel Sint-Alfonsusklooster plaats, al 
snel in de volksmond de Nebo genoemd. Als 
architect van het hele complex werd Jan Stuyt, de 
ontwerper van de Cenakelkerk aangezocht. Het 
imposante bouwwerk bestaat uit drie delen. In het 
midden een hoog kerkgebouw met een 
klokkentoren. Rechts daarvan, herkenbaar aan de 
grote ramen, het voormalige klein-seminarie en links 
van de kerk het klooster van de paters en broeders 
redemptoristen, een gebouw met kleinere ramen en 
een souterrain dat schuin uit de grond lijkt te 
komen. In de kerk bevinden zich ook schilderingen 
van Piet Gerrits. Op de achterwand van de kerk 
bevindt zich een prachtige fresco en in de 
Gerarduskapel werd een levendige voorstelling van 
het leven van St. Gerardus aangebracht. In de 

seminariekapel 
beschilderde Piet 
Gerrits de wanden 
met bijbelse 
taferelen. 
Daarnaast zijn er 
kunstwerken te 
zien van pater 
redemptorist/
beeldend 
kunstenaar Gerard 
Mathot: o.a. 
plaquettes van de 
heilige Johannes 
Neumann en de 
zalige Peerke 
Donders en een 
beeld van Mozes bij 
het brandende 
braambos bij de 
ingang van de kerk.  

 

In het 
voormalige klein
-seminarie was de opleiding van jongens die 
redemptorist wilden worden. Men volgde in 
internaatsverband een gymnasiale opleiding. In 
1952 werd de Nebo erkend als officieel 
gymnasium.Vanaf de jaren zestig door afname van 
het aantal seminaristen werden er ook externe 
leerlingen aangenomen (die echter op verzoek van 
Rome geen contact met de seminaristen mochten 
hebben). Vanaf 1967 werden er zelfs meisjes 
aangenomen. Uiteindelijk sloot het seminarie zijn 
deuren in 1970 en groeide het oorspronkelijk 
gymnasium uit tot een scholengemeenschap, welke 
in 1977 naar nieuwbouw verhuisde (het huidige 
Kandinsky College). Daarna bleef het klein-seminarie 
een educatief karakter houden en huisvestte o.a. de 
Hogeschool Arnhem-Nijmegen 

Het klooster, heeft tot 1973 de bestemming gehad 
van een leef-, woon-, en studiehuis voor de paters, 
broeders en leerlingen redemptoristen. Alleen in de 
periode 1942-1948 was het niet als klooster-
seminarie in gebruik: eerst vorderden de Duitsers 
het gebouwencomplex en later maakten de 
Canadese en Nederlandse legers er gebruik van. 
Vanaf 1973 werd voorzien in de behoefte van de 
verzorging van de bejaarde paters door de oprichting 
van een Stichting Bejaardenoorden Redemptoristen. 
Er werden aanpassingen aangebracht zoals een lift 
en er werden bejaardenverzorgsters aangesteld. In 
1996 fuseerde het kloosterbejaardenoord van de 
redemptoristen met de jezuïten van Berchmanianum 
en bleef als zodanig bestaan tot 2008. In 2001 werd 
het Nebo-klooster rijksmonument.  

Sinds 2002 is woningcorporatie Talis eigenaar van de 
Nebo. Het klooster wordt aangepast tot een luxer 
wooncomplex met 61 huurappartementen en achter 
het klooster worden koopwoningen gerealiseerd (30 
terraswoningen). Er wordt naar gestreeft om het 
karakter van het gebouw alsmede de kloostertuin 
met vijver en de wandelpaden door het bosgebied 
zoveel mogelijk in stand te houden. De behouden 
laatste rustplaats van de redemptoristen zal nog 
getuigen van hun verleden. ● 

 
De informatie over het voormalig klooster-seminarie 
Nebo is afkomstig uit het boek: “Een kroniek van 
vijfenzeventig jaar Nebo”, geschreven door pater Jan 
Elgershuizen C.Ss.R.(1917-2003). 

De laatste paters redemptoristen hebben begin december 2008 het Nebo-klooster aan de 
Sionsweg verlaten. De redemptoristen danken hun naam aan Jezus Redemptor (Jezus de 
Verlosser). De stichter van de redemptoristen is de heilige Alfonso (of: Alphonsus) M. de' 
Liguori, die in Napels leefde van 1696-1787. In 1732 stichtte hij de Congregatie van de 
Allerheiligste Verlosser. 

Marian van Kraaij  



10 Nummer 10,  Jaargang 3 

H et museumpark ontwikkelt zich tot een 
museum dat een moderne kijk biedt op 
de drie religies die bepalend zijn 

geweest voor de identiteit van hedendaags 
Europa: jodendom, christendom en islam. 
Orientalis laat zien dat er meer is geweest dan 
het bekende spanningsveld tussen deze drie: 
hun gemeenschappelijke oorsprong, de gedeelde 
geschiedenis, verwante 
tradities, verhalen en rituelen. 
Museumpark Orientalis richt 
zich op de grote vragen van dit 
moment. Daarmee is het 
museum een plek die er toe 
doet; die met deze opzet 
nergens in Europa te vinden is. 

 

De geschiedenis van het 
museum gaat terug tot 1911. Het is allemaal 
begonnen met een pelgrimspark. Naar ontwerp 
van Jan Stuyt, Jos Margry en Piet Gerrits 
verrezen in de periode 1911-1940 talrijke op de 
architectuur van Syrië en Jordanië geïnspireerde 
gebouwen en interieurs. Architectuur en 
landschap riepen tezamen de sfeer op van het 
“Heilig Land”. Wegens gebrek aan belangstelling 
en verwaarlozing werd het park in deze opzet in 
1970 getransformeerd in het Bijbels 
Openluchtmuseum. Een voorbeeld hiervan is dat 
de locatie “Nazareth” veranderd werd in “Oosters 
dorp”. In dit museum stond de educatie over de 
culturen en religies die worden genoemd in de 
Bijbel centraal.  Sedert 1990 is er ook aandacht 
voor de andere twee monotheïstische 
godsdiensten “van het boek”: jodendom en 
islam. 

In 2001 werd overheidssteun gegeven voor 
Educatie d.w.z. financiële steun om op museale 
wijze het museumverhaal te verbreden. Deze 
verbreding of herinrichting ging/ gaat niet 

zonder slag of stoot. In dit verband moet 
natuurlijk de rechtszaak genoemd worden die de 
bisschop van Den Bosch in 2002 aangespannen 
heeft tegen het bestuur van Stichting Heilig 
Landstichting. In 2008 heeft de Rechtbank van 

Arnhem bepaald dat het 
bepalen van de koers de taak 
van het bestuur is. 

Positief is ook het besluit van 
het ministerie van O.C. W. om 
samen met de provincie 
Gelderland de komende jaren 
door te gaan met het 
verstrekken van 
exploitatiesubsidie.  

 

Het museum wil in de huidige tijd het eigene van 
de drie culturen: van christenen, joden en 
moslims, laten zien. Daarbij is het de bedoeling 
dat ook de historie, i.c. het oorspronkelijke 
pelgrimspark, een plaats krijgt.  

De komende tijd wil het museum gaan bouwen 
aan drie grote projecten: 

• Via Christiana (met Jeruzalemhuis, 
Jezushuis en Bijbelhuis) 

• Bait al-islam (met het Huis van Mohammed 
en het Huis van Koran) 

• Beth Juda (met het Mozeshuis en het Huis 
van Tenach) 

 

Tenslotte dient opgemerkt te worden dat, hoewel 
meerdere fondsen de nieuwe koers van het 
museum steunen, de kredietcrisis in toenemende 
mate merkbaar is. ● 

In Gesprek met... 

Maria Quant 

Pieter-Matthijs Gijsbers, directeur van Museumpark Orientalis  

BRUNCH : vanaf 15 februari kan er in 
Museumpark Orientalis op zondag gebruncht 
worden, zonder dat er een toegangsticket 
noodzakelijk is. 

De Tentoonstelling “Religie en Humor” wordt 
verlengd tot eind 2009.  

De heer Gijsbers is sinds 2001 directeur van het Museumpark Orientalis. Per 1 april 
vertrekt hij naar Arnhem waar hij directeur wordt van het Nederlands Openluchtmuseum. 



T ommie is dood. Ik had hem al 
een tijdje niet gezien, we zijn 
niet altijd op dezelfde tijd 

buiten. Maar van de week liep ik weer 
eens met Victorine buiten en toen 
vertelde Tommie’s baasje me dat hij de 
week daarvoor was overleden. Op, 
helemaal op. Hij was al oud, en het ging 
de laatste tijd niet zo goed meer. Je kon 
het ook wel aan hem zien, wat stram 
met lopen, je niet echt aankijkend en 
als hij wel keek, wat leeg in zijn blik. 
Victorine deed het niet zoveel, ze is zelf 
ook al oud aan het worden. Maar ik, ik 
moest even slikken. Ik loop nu al zo’n 
12 jaar met Victorine door het dorp, en 
al die jaren was ik Tommie tegen 
gekomen. Dat schept een band, een 
band die niet zomaar ophoudt. En 
Tommie was niet de eerste, ook van 
Bas, Bob en nog een paar andere lopers 
had ik de afgelopen jaren al afscheid 
moeten nemen. Neen, niet echt 
afscheid, ze waren er plotseling niet 
meer. Ja, de leeftijd werd dan gezegd. 
Het overkomt je, je weet ook dat het 
zal gebeuren, en toch doet het je wat. 
Je weet dat er mensen zijn die Tommie, 
Bob, Bas zullen missen, nog lang aan ze 
zullen denken, maar op een gegeven 
moment leg je je erbij neer. Gegaan is 
gegaan, er is ook nog zoiets als 
doorgaan. Maar het zet je wel aan het 
denken, zei ze. Als je zoveel jaar met 
elkaar opgetrokken bent en dan 
achterblijft. Wat moet je dan doen zei 
ze, ik moet er even niet aan denken, 
maar ik ben zelf ook al 80, en er dan 
opnieuw aan beginnen… Misschien kan 
ik over een paar jaar niet meer voor 
hem zorgen, maar dan heb ik hem wel 
in huis gehaald. Neen, ik moet er nog 
even niet aan denken. En 
hoofdschuddend liep ze door, dezelfde 
weg die ze zo vaak met Tommie had 
afgelegd. 

Ja, dat houdt me toch wel bezig. Het 
gaat om vraagstukken van dood en 
leven, van samen en alleen, van 

ontmoeten en langs elkaar heen lopen. 
ying en yang, het is dichtbij en soms zo 
ver weg. En hier gaat het om onze 
honden, waar we 10-15 jaar voor 
zorgen, om onze honden die ons 
levendig houden en mee naar buiten 
trekken, om onze honden die ervoor 
zorgen dat je kennis maakt met 
Tommie en Bas en Bob en al die 
anderen die achter jou of je hond 
aankomen en die jouw hond gebruiken 
om een praatje te maken. We hebben 
een alibi om met elkaar een praatje te 
maken, onze hond zorgt daarvoor. En is 
dat niet gek, dat we zo’n alibi nodig 
hebben. Gelukkig zie ik ook andere 
dingen. Dadelijk, als de avonden weer 
wat langer en warmer worden, wordt er 
weer gespeeld in speeltuin en speelveld. 
En de jeu de boulebaan, daar moet je je 
hond niet bij je hebben. Gelukkig zien 
we die andere dingen. En dat wil ik de 
lezer ook laten weten. Het is belangrijk 
om elkaar te ontmoeten, om te delen, 
ook als het gaat om het verlies van je 
hond. 

En ondertussen ga ik verder wandelen 
met Victorine, die binnenkort 12 jaar 
wordt. Ze wordt al grijs, ze heeft wat 
staar, en ik hoop dat ze nog jaren naar 
mensen blijft kijken met haar soms wel 
erg smekend snoetje. ● 

Pim Spaan 
Nijmeegsebaan 72 

6564 CH Heilig Landstichting 
T 360 49 36 

M 06 542 661 89 
pimspaan@chello.nl  
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Pim Spaan,Wethouder 



Er is een mogelijkheid om als ‘dorps’ondernemer een advertentie te plaatsen in de Oorschelp.  
We vragen hiervoor een klein sponsortarief: 

1/8e pagina: per Oorschelp € 15,— ; per jaar (4 x) € 50,— 

1/4e pagina: per Oorschelp € 30,— ; per jaar (4 x) € 100,— 

 

Inlichtingen: 

via de penningmeester van de Dorpsvereniging: Hans Cramer (j.cramer@hetnet.nl) of 

via de redactie van de Oorschelp/ website: Marian van Kraaij (marianvankraaij@yahoo.com) 
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Hier had uw advertentie kunnen staan 

Dorpsagenda 
• Donderdag 5 maart, 14.00 ’t Zaaltje (KBO) 

Demonstratie en instructie van reanimatie en AED 

• Dinsdag 10 maart (Heemkunde werkgroep) 
Presentatie van de brochure De Hussenburg 

• Vrijdag 27 maart, 17.30 ’t Zaaltje  
Dorpsborrel Dorspvereniging 

• Vrijdag 27 maart, 19.00 ‘het Bosduiveltje’  
Algemene Ledenvergadering Dorspvereniging 

• Donderdag 2 april (KBO) 
Jaarvergadering 

• Vrijdag 3 april, 17.00 Museum Orientalis 
een AVOND in het MUSEUM 

• Zaterdag 11 april (Heilige Boontjes) 
Paaseieren zoeken 

• Vrijdag 24 april, 17.30 ’t Zaaltje  
Dorpsborrel i.k.v. Koninginnedag (met Oranjebitter)  

• Zaterdag 18 april (Heemkunde werkgroep) 
Historische voorjaarswandeling 

• Donderdag 7 mei (KBO) 
bezoek ateliermuseum Jac Maris in Heumen 

• Vrijdag 29 mei, 17.30 
Dorpsborrel met ‘stekjesmarkt’. Dé mogelijkheid om 
mooie stekjes, die u over heeft na het wieden van de 
tuin, aan te bieden en nieuwe te bemachtigen. De 
opbrengst van de stekjesmarkt gaat naar een goed 
doel. 

• Donderdag 11 juni (KBO) 
jaarlijkse gezamenlijke dagbustocht 

• Zaterdag 13 juni (Oranjecomité ) 
Midzomerfeest 

• t/m eind 2009 (Museumpark Orientalis) 
Tentoonstelling Religie & Humor 

Kijk op de website voor het laatste nieuws: www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl 

Voorzitter:  
Els de Witte-van der Schoot 
e.mail: elsdewittevanderschoot@planet.nl  
Vice-Voorzitter/contactpersoon KBO en Actieve Leefstijl: 
Eva Spanhoff-Suerink 
e.mail: spanhoff.suerink@inter.nl.net 
Secretaris:  
Joost Meuwese 
e.mail: meuwaren@chello.nl 
Netwerken en contactpersoon Museum Orientalis: 
Gerard Scheenstra 
e.mail: g.scheenstra@star-associates.com 
Penningmeester/ Communicatie/ Huisstijl: 
Hans Cramer  
e.mail: j.cramer@hetnet.nl 

Oorschelp/Website/Contactpersoon Oranje Comité en Heilige Boontjes: 
Marian van Kraaij 
e.mail: marianvankraaij@yahoo.com 
Statuten en Juridische Zaken: 
Marga Bolzoni  
e.mail:  bolzoni@12move.nl 
Lief en Leed en Welkomstcomité: 
Marja van Rossum 
e.mail: marjavanoppenraaij@hotmail.com 
Contactpersoon Actieve Leefstijl: 
Annelies van Gunst 
e.mail: a.vgunst@hasdb.nl 
Contactpersoon 't Zaaltje: 
Marie Louise Hoppenbrouwers 
e.mail: mlajhoppenbrouwers@hotmail.com 

Bestuur Dorpsvereniging Heilig Landstichting 


