
 
Het Oranjecomité 

en 

Dorpsvereniging Heilig Landstichting 

organiseren 

Zaterdag 13 juni a.s. 
voor ALLE bewoners van Heilig Landstichting 

de tweede maal 

het MIDZOMERFEEST 
 

Van 14.30 tot 17.00 uur is er de Spelletjesmiddag voor kinderen t/m 12 jaar 
georganiseerd door het Oranjecomité, met veel andere attracties voor jong 
en oud zoals de reuzensjoelbak, de gezellige bar met zitjes onder de oranje 
parasols, overheerlijke Belgische wafels en nog veel meer. 
 

Van 17.00 uur tot 21.00 uur zorgt de Dorpsvereniging ervoor dat u kunt 
genieten van een heerlijke maaltijd onder het genot van een drankje aan de 
bar. Verder zijn er tal van uitdagingen voor de ouderen die ook van een 
spelletje houden met o.a. het Rad van Avontuur. 
 

Komt allen en maak er een gezellig dag van, maak kennis met de bewoners 
van Heilig Landstichting die u nog niet kent en laat u uitdagen tot een 
spannend spel! 
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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: (024) 3230682 
E: mwaquant@hotmail.com 

COLOFON 

REDACTIE 

Algemene 
Ledenvergadering 

I n aansluiting op de maandelijkse 
borrel van 27 maart j.l. in het 
Zaaltje vond in het Bosduiveltje 

de algemene ledenvergadering plaats. 
Om te voorkomen dat leden vanwege 
de honger de vergadering vroegtijdig 
zouden moeten verlaten had het 
bestuur samen met de beheerders van 
het Zaaltje gezorgd voor 
(zelfgebakken) worstenbroodjes en 
Turks brood met salades. Op de 
agenda van de algemene 
ledenvergadering stonden het 
jaarverslag, het door de kascommissie 
goedgekeurde financieel verslag, het 
jaarplan 2009 en de begroting. De 
ledenvergadering stemde in met het 
jaarplan en de begroting. De 
contributie hoeft volgens de 
penningmeester niet te worden 
verhoogd, mits alle leden hun 
contributie ook betalen. De 
penningmeester zegde toe de leden 
meer dan voorheen te attenderen op 
de (nog) te betalen contributie. Het 
verslag van de ALV, het jaarverslag 
het financieel verslag zijn te vinden op 
de website. 

 

Museum 
Op 3 april gaven 35 dorpsbewoners 
gehoor aan de uitnodiging om naar 
het museum te komen. Buiten op het 
terras, in de prachtige avondzon, 
onder het genot van een 
welkomstdrankje sprak Pieter Mathijs 
Gijsbers, die een week daarvoor 
afscheid van het museum had 
genomen, zeer boeiend over de 
ontwikkelingen welke het museum had 
doorgemaakt. In de Koepelzaal werd 
onder meer gekeken naar de 
videoshow “Open Your Mind” en er 
werd informatie gegeven over de 
activiteiten van de vrienden van het 
museum en het vrijwilligerswerk. Het 
programma werd afgesloten met een 
buffet in het restaurant van het 

museum. We kunnen terugkijken op 
een uitermate boeiende, plezierige en 
geanimeerde avond. Graag wil ik de 
directie van het museum nogmaals 
bedanken voor deze ontmoeting 
tussen dorp en museum. De intentie is 
er om die jaarlijks te laten 
plaatsvinden. 

Om het museum in stand te kunnen 
houden is de Eerste Hulpstichting der 
Heilig Landstichting (EHLS) 
voortdurend op zoek naar fondsen. 
Een daarvan is, zoals bij eenieder 
bekend, de exploitatie van ons 
Kerkebosje. Als alternatief voor de 
woonblokken van Woonzorg 
Nederland, is de EHLS met de 
gemeente in gesprek over de 
ontwikkeling van het Kerkebosje tot 
een natuurbegraafplaats. Op 13 mei 
hebben de heren Thijssen, wethouder 
van de gemeente en Eikmans, 
directeur EHLS in het Zaaltje aan zo’n 
40 dorpsbewoners dit plan toegelicht. 
De dorpsbewoners waren middels het 
Groesbeeks Weekblad daarvoor 
uitgenodigd. Duidelijk werd gemaakt 
dat de haalbaarheid van het plan nog 
in onderzoek is en dat 
cultuurhistorische waarde en de 
bosbestemming leidend zijn. Vanuit de 
zaal kwamen vele vragen en 
opmerkingen over zowel de inhoud als 
de procedure. Zodra er meer bekend 
is zal opnieuw een informatieavond 
worden gehouden 

 

Koninginnedag 

D eze begon voor ons al op de 
maandborrel van 24 april toen 
ons bij binnenkomst een 

glaasje oranjebitter werd aangeboden. 
Op 29 april waren we met een 
delegatie van het bestuur in het 
gemeentehuis in Groesbeek aanwezig 

                                        Vervolg  

Van de voorzitter 
Els de Witte 
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bij de uitreiking van de Koninklijke 
onderscheidingen, waaronder die aan Tineke van 
de Brug en Frans Geertsen, voormalig voorzitter 
en secretaris van de dorpsvereniging. Beide 
werden onderscheiden vanwege het vele, 
uiteenlopende en jarenlange vrijwilligerswerk, 
waaronder hun bijdrage aan de oprichting en het 
eerste bestuur van de dorpsvereniging HLS. 
Graag wil ik beide heel, heel hartelijk feliciteren 
met deze onderscheiding en hen nogmaals 
danken wat al wat zij voor de bewoners van de 
HLS hebben gedaan. Het drama in Apeldoorn 
had gelukkig geen invloed op ons eigen 
Koninginnefeest omdat dat evenals verleden jaar 
verplaatst is naar half juni. We hopen op een 
prachtige dag en wensen het oranjecomité heel 
veel succes met de voorbereiding ervan. 

 

Ouderen 

D e gemeente Groesbeek heeft in 2005 
onderzoek gedaan naar de wensen en 
behoeften van ouderen. Net als bij 

andere leeftijdsgroepen bestaan onder ouderen 
grote verschillen in bijvoorbeeld leefstijl en 
gezondheid en daardoor in wensen en behoeften. 
Ook tussen de dorpskernen bestaan grote 
verschillen. Naar aanleiding van onder meer 
bovengenoemd onderzoek heeft de gemeente 
afgelopen jaar het ouderbeleid 2008-2010 
vastgesteld en een aantal aandachtsgebieden en 
actiepunten benoemd. Een daarvan is goede 
informatievoorziening. In dat kader treft u 
verderop in de Oorschelp een lijst van diensten 
aan waar alle ouderen van de gemeente 
Groesbeek gratis of tegen een kleine vergoeding 
gebruik van kunnen maken. 

Over het ouderenbeleid heeft een afvaardiging 
van het bestuur van de dorpsvereniging samen 
met een afvaardiging van de KBO (Katholieke 
Bond voor Ouderen), die veel leden heeft in de 

HLS, overleg gehad met de gemeente en 
afgesproken om te trachten de wensen en 
behoeften van de ouderen in de HLS nog 
duidelijker in beeld te krijgen met als doel om 
indien daar behoefte aan zou zijn specifiekere 
activiteiten en/of diensten in ons dorp te gaan 
organiseren. Wij zijn voornemens om in de loop 
van dit jaar daar met de ouderen in ons dorp 
over in gesprek te gaan. 

 

Jongeren 

D e speeltuin wordt steeds mooier. Nieuwe 
toestellen zijn geplaatst, waardoor nog 
meer en veiliger speelplezier, ook voor 

de hele kleintjes. Graag bedank ik de werkgroep 
speeltuin en de heer van Griensven van de 
gemeente Groesbeek voor hun bijdrage bij de 
realisatie van dit alles. 

We kijken met z’n allen uit naar het 
midzomerfeest en hopen veel dorpsbewoners 
daar te ontmoeten. 

 

Biljarten 

E en biljartclubje is van start gegaan. Op 
iedere 3de en 4de donderdag van de 
maand, brengt Bert Buil tussen 16.30 en 

17.45 uur de beginselen van het biljartspel bij 
aan beginners. Heb je zin om mee te doen, 
neem dan contact op met Annelies van Gunst 
(a.vgunst@hasdb.nl) of Bert Buil 
(bbuil@xs4all.nl). 

 

Tot ziens 

M isschien bij de dorpsborrel op 29 mei 
in het zaaltje, het midzomerfeest op 
13 juni of bij een andere gelegenheid.  

Vervolg—Van de voorzitter 

Secretariaatsadres: Sophiaweg 115    Website: www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl 

Maandelijkse dorpsborrel en stekjesmarkt op 29 mei 
 
Op 29 mei is er tijdens de dorpsborrel een mogelijkheid om stekjes te ruilen of te kopen. Heeft 
u zaaigoed, stekjes of gesplitste planten over, breng ze mee. Zorg dat alles opgepot is en van 
naam voorzien. Foto’s of afbeeldingen van planten zijn welkom. Buiten het zaaltje staan tafels 
klaar om alles op te zetten. 

Breng uw zeldzaamheden mee !!!!!!! 
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Dorpsberichten 
Heemkunde werkgroep Van ploeg tot Heilig Landstichting 
Over een succesvolle excursie 

H et is een grote groep van wandelaars geworden 
op zaterdag 18 april j.l. Zij reageerden op de 
aankondiging, in de vorige Oorschelp, van een 

wandeling langs een aantal hoofdpunten van de, tot 
rijksmonument verklaarde, aardwerken van het 
Romeinse aquaduct. Enthousiast en tevreden ging men 
na een geslaagde middag huiswaarts. 

De wandelexcursie ging langs een aantal plaatsen 
waarvan verondersteld wordt dat die tezamen een tracé 
vormden van een aquaduct, dat aangelegd is voor de 
watervoorziening van de grote Romeinse legerplaats op 
de Kopsehof (eerste eeuw na Christus). Enkele 
opvallende wallen, het Louisedal, het Kerstendal en de 
vijver van de Watermeerwijk hoorden bij dat aquaduct, 
dat uit houten goten bestond. 

De wandeling stond onder leiding van Klaas Bouwer. 
Sinds hij in 1997 met emeritaat ging (sociaal-geograaf; 
hoogleraar milieugeografie en milieubeleid aan de 
Radboud Universiteit) heeft hij er een hobby van 
gemaakt om onderzoek te doen naar de geschiedenis van 
de bossen in  Gelderland, vooral naar de bosaanleg en 
het vroegere gebruik van de bossen.  

Een en ander heeft geleid tot een dagvullende bezigheid 
die o.a. vorm heeft gekregen in het schrijven van een 
aantal boeken, zoals “Een notabel domein” (2003). Dat 
gaat over de geschiedenis van het Nederrijkswald dat 

zich uitstrekt tussen Nijmegen, Groesbeek, Mook en 
Malden. Ook begeleidt hij historische boswandelingen, 
bijvoorbeeld voor IVN groepen en heemkundekringen. 

In een gesprek over de geschiedenis van de bossen 
vertelt hij dat men in ons land pas vanaf ongeveer 1900 
oog kreeg voor natuurbescherming. Daarvóór werden de 
bossen - ook in onze omgeving - vooral gebruikt voor 
brandhoutwinning, het weiden van vee en het sprokkelen 
van hout. Ook werd er veel wild gestroopt.  

Tot omstreeks 1400 vormde het Nederrijkswald één 
geheel met het Duitse Reichswald, het heette toen het 
Ketelwald. In het enkele jaren geleden gestarte project 
Ketelwald streeft men  ernaar om weer een natuurlijke 
verbinding met het Reichswald tot stand te brengen en 
de historische bijzonderheden van de bossen te 
beschermen. Ook zullen informatiepanelen worden 
neergezet en enkele oude lanen worden hersteld. 

In één van de volgende nummers hopen we u meer te 
vertellen over de geschiedenis van het bos en landschap 
in onze omgeving. 

Meer lezen over aquaduct en excursiegebied: Klaas 
Bouwer, Een notabel domein. De geschiedenis van het 
Nederrijkswald. Uitgeverij Matrijs, Utrecht 2003 
(verkijgbaar bij de boekhandel). ● 

Maria Quant 

10-3-2009: een avondje 'Onder de pannen'! 

D at werd flink extra stoelen aanslepen, koffie 
zetten en overal kopjes zoeken in het 
Bosduiveltje, zo overweldigend was de 

belangstelling voor André Sassen met zijn lezing over de 
'Hussenburg', de voormalige pannenfabriek die van 1886
-1924 aan de Nijmeegsebaan stond. Ruim 50 mensen 
luisterden geboeid naar zijn verhaal over deze fabriek. 
André had daar vele verhelderende afbeeldingen bij én 
na afloop wist ook iedereen waarom de Panovenlaan zo 
heet. 

We leven allemaal 'onder de pannen', maar je staat 
meestal niet stil bij de geschiedenis en de kunstige 
ontwerpen daarvan. Dat die oude Grieken al in 400 v. 
chr. met die pannen begonnen en dat de Romeinen dat 
voortgezet hebben, ook in ons land. Want wat stond er 
eerst aan die Nijmeegsebaan? Romeinse ovens! En hoe 
die pannen zich ontwikkelden: eerst 'de holle pan', dan 
de 'verbeterde holle pan' en dan de 'opnieuw verbeterde 
holle' pan. 

Leerzaam was ook het item over 'de kinderarbeid'. Eerst 
nog veel jonge kinderen (10 jaar) en hoe 'de wetjes van 
Van Houten' ertoe bijdroegen dat de leeftijd -gelukkig- 
steeds opschoof. 

En dan die werktijden van 5 uur 's morgens tot 20 uur 
's avonds in de zomer, in de winter kon men dan even 
bijkomen met werktijden van 9-16 uur. 

Zijn er nog steeds mensen die niet geloven in de 
vooruitgang? 

Na zo'n avond ben ik altijd weer verwonderd over de 
mens die steeds op zoek is naar verbeterde pannen, 
verbeterde werkomstandigheden. Kortom: in alle 
opzichten naar nog betere prestaties. 

Zo ook onze Heemkundewerkgroep! Wij hebben daarbij 
echter dringend amateur en/of echte historici nodig wier 
lust en leven het is om diep in archieven te duiken. 

Hebt u belangstelling? Neem dan contact op met onze 
voorzitter Marga van Schalkwijk, Simonlaan 1, tel 
3602870, mvs@hotmail.com. ● 

 

Het boekje over de Hussenburg is verkrijbaar bij 
Hostellerie Rozenhof en bij George Spanhoff, Lucaslaan 
15, tel (o24) 3224442 

Tineke van der Brug 
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A ls projectleider WMO is hij er voor 
verantwoordelijk dat het geld, dat in 
het kader van de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO) beschikbaar is, 
terechtkomt bij instellingen en mensen 
waarvoor het bedoeld is. 

Dit krijgt vorm middels: 

• het stimuleren van wijkraden en door 
contacten met buurthuizen en deze 
vervolgens te ondersteunen in bepaalde 
activeiten; 

• zorg voor integratie gehandicapten; 

• zorg voor ouderenbeleid. 

Daarnaast is er het project “WMO 
Maatschappelijke Ondersteuning” bedoeld voor 
zaken als huishoudelijke hulp en hulpmiddelen 
als bijvoorbeeld een rolstoel. 

 

De contacten met onze Dorpsvereniging en ’t 
Zaaltje zijn gelegd. U zult er meer over horen.● 

A lle ouderen van de gemeente Groesbeek, 
kunnen gratis of tegen een kleine 
vergoeding gebruik maken van een 
aantal diensten zoals: 

• Ouderenadviseur, die adviseert u en 
steun biedt u als u ergens tegen aan loopt; 

• Activiteitenbemiddeling, als u iemand 
zoekt om samen met u een activiteit te 
ondernemen, bijvoorbeeld samen naar de 
schouwburg gaan; 

• Alarmering, een alarmknop die u thuis 
altijd bij u heeft, geeft u een veilig gevoel; 

• Cursussen, ook voor mantelzorgers en 
vrijwilligers, die verband houden met het 
ouder worden; 

• Computerlessen, van een ervaren 
vrijwilliger; 

• Dagverzorging, een of meerdere dagen 
in een gezellige omgeving of thuis; 

• Vervoer- en bezoekdienst; 

• Klussendienst; 

• Maaltijdbezorging; 

• Hulp in de huishouding; 

• Hulpmiddelen. 

 

Van alle diensten zijn aparte brochures met 
meer informatie verkrijgbaar. 

Hiervoor en voor meer of andere vragen kunt u 
contact opnemen met 

SWIG (Stichting Welzijn Groesbeek) , 
Kloosterstraat 11 (gebouw Mallemolen), 6562 AT 
Groesbeek, (024) 3974188. 
swg@welzijngroesbeek.nl 

of bij het Wmo Loket van de gemeente 
Groesbeek. Dorpsplein 1, 6562 AH Groesbeek, 
(024) 3996222, wmo@groesbeek.nl. 
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 12.00 uur. En op maandag ook nog van 
14.00 tot 19.00 uur. ● 

INFORMATIE VOOR OUDEREN 

In Gesprek met... 
Carl te Riele, aanspreekpunt van de gemeente Groesbeek voor de leefbaarheid in onze wijk. 

Maria Quant 
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Beste kinderen, 

Dit jaar met het Midzomerfeest geen 
Olympische fakkels of piraten, maar terug 
naar de tijden van jullie opa’s en oma’s. Een 
zogenaamd ‘Oud-Hollands-feest’. Is dat saai? 
Nee helemaal niet. Maar hoe leuk het wordt 
verraden we nog niet. Jullie mogen het zelf 
weer komen uitproberen.  

Het Midzomerfeest is: 
Op zaterdagdag 13 juni 
van 14.30 – 17.00 uur  
Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar 
Op het ‘Oranjeveldje’ tegenover de speeltuin 

Ook geschikt voor grote mensen? 

Absoluut! Want terwijl jullie spelletjes spelen, 
kunnen zij toekijken vanaf het Oranje-terras. 
De actievere ouderen kunnen bijvoorbeeld 
sjoelen. 

Bovendien kunnen we nog wel wat oudere 
jeugd of volwassenen gebruiken bij het 
begeleiden van groepjes of voor ander hand-
en spandiensten. 

Wil je meedoen? 

Stuur een mailtje naar het secretariaat van 
het Oranjecomité, p/a Wieke Coenen, 
w.sinia@wxs.nl of bel (024) 322 18 76 

Beste ouderen, 

Meehelpen? 

Kinderen ouder dan twaalf jaar of 
volwassenen die willen meehelpen, kunnen 
zich eveneens via bovenstaand e-mailadres of 
telefoonnummer aanmelden. 

Collecte 

Zoals ieder jaar komen de bestuursleden van 
het Oranjecomité langs voor een bijdrage voor 
het jaarlijkse Midzomerfeest en 
Sinterklaasfeest. Dit jaar vindt de collecte 
plaats in de laatste week van mei. ● 

Midzomerfeest op zaterdag 13 juni 2009 
Wieke Coenen  

Beste dorpsgenoten!!! 

Tijdens het avondprogramma van het Midzomerfeest op 13 juni 
a.s. organiseert de Dorpsvereniging Heilig Landstichting het “RAD 
VAN AVONTUUR”. Tegen een geringe bijdrage kunt u een gokje 
wagen bij het Rad van Avontuur. De opbrengsten gaan naar een 
goed doel: dit jaar hebben we gekozen voor Clini Clowns. 

Graag willen we prijzen inzamelen voor het Rad van Avontuur. U 
heeft vast nog een mooie glazenset of gezellige 
waxinelichtjeshouders staan of die heerlijke fles frambozenlikeur, 
allemaal heel mooie prijzen voor het Rad van Avontuur. Deze 
prijzen zijn - uiteraard voor het goede doel - af te leveren op de 
volgende adressen t/m 12 juni: 

Marja van Rossum, Andreaslaan 6 en Marian van Kraaij, 
Nijmeegsebaan 74. 

We verwachten heel veel mooie prijzen!!! 

Dorpsberichten 



D e gemeente Groesbeek wil in navolging van de stad 
Nijmegen een register  aanleggen waarin de gegevens 
zijn samengevat van inwoners die tengevolge van oorlogshandelingen of de  nasleep 
daarvan zijn overleden. 

Aan alle, vooral oudere, inwoners van Berg en Dal en Heilig landstichting  wordt gevraagd om 
de vrijwilligers van de werkgroep, die voor dit project is gevormd, te helpen en hen gegevens, 
van u bekende slachtoffers, toe te sturen. Dit kan per e-mail, post of per telefoon naar: 
F.Geertsen, Nijmeegsebaan 154, 6564 CN, tel. (024) 3234230,e-mail: fransgeertsen@planet.nl 

Bij voorbaat hartelijke dank ● 
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Oorlogsdodenregister 
Frans Geertsen 

Binnen de gemeente Groesbeek zijn 15 
sportgroepen actief, óók voor de inwoners van 
de Heilig Landstichting. Onder leiding van 
gediplomeerde docenten kunt u op verschillende 
dagen, tijden en locaties deelnemen aan de 
lessen.  

Eén voorwaarde voor deelname: je bent ouder 
dan 50 jaar 

Er zijn groepen waarin nog aan alle vormen van 
conditie en spel wordt gewerkt. Ook zijn er 

rustige groepen waar veel rekening wordt 
gehouden met de lichamelijke beperkingen en 
chronische aandoeningen. Tevens zij er speciale 
groepen voor stoelgymnastiek. 

Wilt u weten waar en wanneer deze lessen zijn? 
Neem dan contact op met:  
Henny Grutters 024-3971361 of met de 
sportconsulent: 
Marian Schijf 06-13260571 en kijk op 
www.kwiekgroesbeek.nl 

Verantwoord en gezellig sporten? “Kwiek Groesbeek”  

Werkgroep Speeltuin 

M et de plaatsing van de laatste 
toestellen medio mei heeft de 
speeltuin zijn definitieve uiterlijk 

gekregen. Nog een klimrek voor de wat 
oudere jeugd met een baby schommel, een 
vogelnest schommel en een dubbele wip-
eekhoorn. Dit alles is gebeurd in een zeer 
prettige samenwerking met de dhr Teun van 
Grinsven van de gemeente Groesbeek. 

Er zijn nog wat kleinigheden waarover we nog 
in overleg zijn met de gemeente zoals een 
eenvoudig bankje bij de tafeltennis tafel. 

Op dit moment zit dus de taak van de 
werkgroep speeltuin er op. Binnenkort gaan 
wij met zijn allen eens rustig schommelen en 
glijden. Daarbij bezien we welke doelstellingen 
we als werkgroep voor de toekomst ons nog 
kunnen gaan stellen. Als u daarover ideeën 
heeft vernemen wij dat graag. 

Wij wensen u allen veel speelplezier. ● 

Carlo Buise  
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Dorpsberichten 

D e Eerste Hulpstichting der Heilig 
Landstichting heft een plan ingediend om 
van het Kerkebosje een 
natuurbegraafplaats te maken. 

De gemeente heeft ermee ingestemd om een 
nieuw voorbereidingsbesluit te nemen om te 
kunnen onderzoeken of dit mogelijk is. Dit 
betekent dat het bestemmingsplan, dat 
ontwikkeld was om het Kerkebosje 
bosbestemming te geven, van tafel is geveegd. 
Het nieuwe voorbereidingsbesluit ligt vanaf 27 
april ter inzage op het gemeentehuis. 

Tijdens de informatieavond in ’t Zaaltje op 13 mei 
hebben dhr. Eickmans van de Hulpstichting en 
wethouder Thijssen uitleg gegeven over het 
nieuwe plan. Er werden veel kritische vragen 
gesteld door het publiek. De antwoorden waren 

veelal vaag en zelfs tegenstrijdig. Er blijft veel 
onduidelijk. Ook zegt men de eigen regelgeving 
over natuurbegraafplaatsen, als dat zo uitkomt, 
te kunnen aanpassen. 

De bedoeling van de begraafplaats is om toch nog 
geld uit het Kerkebosje te kunnen verkrijgen, als 
de bouw van het woonzorgcentrum niet door zou 
gaan. Want die bouwaanvragen blijven bestaan 
en zullen volgens de lopende procedures verder 
behandeld worden. 

De provincie heeft op verzoek van de gemeente 
de status van EHS (ecologische hoofdstruktuur) 
van de parkeerplaats van het museum afgehaald 
om bebouwing mogelijk te maken. ● 

Het Kerkebosje 
Marleen Moggré  

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

Dit jaar zal voor de 27ste keer vanuit Heilig 
Landstichting weer een bedevaart worden 
georganiseerd naar Banneux, een klein dorp ten 
zuiden van Luik in Belgie, een plaats waar Maria 
ongeveer tachtig jaar geleden een tiental keren is 
verschenen. 

De reis vindt plaats op woensdag 3 
juni, wij vertrekken ‘s morgens om 
06.30 uur vanaf de parkeerplaats 
bij Rozenhof en zijn rond 21.00 uur 
weer thuis. De tocht wordt gemaakt 
met luxe reisbussen. 

Kosten voor deze bedevaart 
bedragen €36,- per persoon. In 
deze prijs is inbegrepen: op de 
heenweg koffie en Limburgse vlaai 
in de buurt van het plaatsje Thorn 
en op de terugweg een koffietafel in 
het zelfde restaurant. Verteringen in 
Banneux zijn voor uw eigen 
rekening. U heeft daar voldoende 
tijd om het bedevaartsterrein te 
bezoeken en om in het nabijgelegen dorp te eten 
en te shoppen. 

In Banneux houdt onze bedevaartsgroep ‘s 
morgens omstreeks 11.30 uur een 

Eucharistieviering en ‘s 
middags rond 15.00 uur 
vieren we Lof. 

Wij hopen dat pastor Rabou weer voor zal gaan in 
deze vieringen. Ons pelgrimskoor zal deze 

vieringen opluisteren. Zangers 
worden verzocht zich ook op te 
geven bij F.Geertsen, 
Nijmeegsebaan 154, 6564 CN, 
H.Landstichting;  
tel. (024) 3234230. 

Opgaven voor deze pelgrimstocht 
door middel van betaling van het 
verschuldigde bedrag, op rekening 
nr. 53.76.45.500 t.n.v. Banneux 
Bedevaart H.Landstichting, met 
vermelding van naam van de 
deelnemers.  

In verband met de te maken 
reserveringen is het noodzakelijk 
dat wij uw betaling voor 15 mei in 
ons bezit hebben. 

Wij hopen dat wij evenals in voorgaande jaren op 
veel bedevaartgangers mogen rekening. Voor 
verdere informatie kunt U contact opnemen met 
de heer B.Evers tel. (024) 3229735. ● 

Banneux Bedevaart 
Frans Geertsen 
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Kennis maken met de “achtertuin” van ons dorp is 
ook beslist de moeite waard. 

Niet alleen cultuurhistorisch is deze plek van 
betekenis, maar momenteel heeft het museum ook 
een steeds belangrijker educatieve rol. Het 
beleidsplan “Open your Mind”, door P.M. Gijsbers, 
tot nog voor kort directeur, ontwikkeld, heeft als 
belangrijkste doel: onderling begrip bewerkstelligen 
tussen de drie monotheïstische godsdiensten. 

Deze doelstelling is uiteraard heel anders, veel 
ruimer geworden, dan tijdens de ontwikkeling van 
het park Heilig Landstichting in het begin van de 
20ste eeuw. De eerste opzet was immers mensen 
kennis te laten maken met de cultuur van het Heilig 
Land en het leven van Jezus. Dit uitgangspunt en de 
wijze waarop er destijds vorm aan is gegeven in 
gebouwen en 
parkinrichting is voor 
de overheid reden 
geweest tot erkenning 
als rijksmonument. 
Daar kunnen we heel 
trots op zijn! In 2011 
bestaat het 100 jaar. 

Sinds 1994 is er ook 
een vereniging: 
“Vrienden van 
Museumpark 
Orientalis”. Een aantal 
bestuursleden van onze 
vereniging waren op 3 
april eveneens 

aanwezig ter 
kennismaking. 
Enkele dorpsgenoten hebben zich spontaan als 
vriend aangemeld. 

Daar zijn we heel blij mee. Met de vriendenbijdrage 
ondersteunen wij het museum bij de aanschaf van 
middelen, die niet mogelijk zijn via het reguliere 
budget. 

Behalve het geven van materiële steun, volgen wij 
het beleid van het museum door middel van 
lezingen, speciale rondleidingen, workshops en 
reizen. Uiteraard hebben vrienden ook vrij entree tot 
het museum. In de nieuwsbrief, die twee keer per 
jaar verschijnt, kunt u hier uitvoeriger over lezen.
(www.museumparkorientalis.nl, doorklikken naar 
“vrienden’ en vervolgens vindt u de teksten van de 

laatste nieuwsbrieven). 

Wij, vrienden van het 
museumpark, hopen 
onze buurtgenoten vaak 
in onze gezamenlijke 
achtertuin te 
ontmoeten. 

Vanaf 1 juli is een 
nieuwe directeur 
benoemd, Mevrouw 
Wieb Broekhuijsen. Tot 
nog toe was zij directeur 
van het Tropentheater 
in Amsterdam. ● 

Elders in deze “Oorschelp” hebt u al kunnen lezen hoe enthousiast de bewoners van Heilig 
Landstichting op 3 april in Museumpark Orientalis zijn ontvangen. 

Francis Dekkers 

Z e zijn er weer, de Nordic Walking 
kennismakingslessen! Nordic Walking is de 
snelst groeiende sport voor jong en oud in 

Nederland en zeker rondom Groesbeek. Van oorsprong 
komt deze sport uit Finland waar het de zomertraining 
van het langlaufen is. Het lopen met poles (stokken) 
geeft steun, u loopt rechter-op, 20 % sneller en geeft 
ontlasting op heup, knie en enkelgewricht. Ook lopers 
met rug en nekklachten voelen verbetering en 
versteviging. Door het gebruik van de poles gebruik je 
95 % van de spieren. Dit maakt deze sport een totale 
sport. Maar Nordic Walking kent een techniek die je 

niet zomaar leert. Dit ervaar je in een 
kennismakingsles die gegeven wordt door een INWA 
opgeleide Nordic Walking instructeur. Er zijn 
kennismakingslessen; hierna kun je je opgeven voor 
de techniektraining van 6 lessen. Kosten 
kennismakingslessen €10,00 per persoon incl. 
materiaal. 

Opgeven kan bij: Marian Schijf 06 13260571 of stuur 
een mailtje naar: marian@inbewegingsport.nl 

Of ook bij Paul van Kempen, fysiotherapeut tel. (024) 
3553316 of een mailtje naar  p.kempen7@chello.nl  

Nordic Walking! 
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En ja, het gaat Ruud en mij zéér goed. We 
hadden allebei altijd gezegd: 'Vóór het huis en 
de tuin ons te zwaar worden gaan we naar een 
appartement' en vooral 'we gaan op een tijdstip 
dat we alles zelf kunnen regelen, zonder dat 
onze kinderen moeten opdraven'.  Bij toeval 
zagen we dit appartement in de Snijderskazerne 
aan de Gelderselaan. We waren gelijk verliefd en 
zo is alles wat sneller gegaan dan we gedacht 
hadden. 

We wonen daar nu al ruim een half jaar en 
hebben er nog geen moment spijt van gehad. 

Nadeel: geen tuin (wel een gemeenschappelijke, 
ook leuk) en geen balkon. Voordeel: een zee van 
ruimte en licht, we zien sinds jaren de zon op- 
en ondergaan en de maan opkomen. Alles 
gelijkvloers,  het huishouden is een makkie, de 
winkels dichtbij. En een nieuwe gemeenschap 
van veel jonge en ook oudere mensen heeft een 
eigen bekoorlijkheid en is een nieuwe uitdaging 
en ervaring. 

Natuurlijk, je mist je  buren en het dorp. En als 
je de sneeuwklokjes in andere tuinen hun kopjes 
boven de grond ziet steken, missen we onze 
prachtige tuin en het schattige huisje aan de 
Sophiaweg. Een grote troost is dat dat huisje 
blijft bestaan en ik hoop dat de nieuwe bewoners 
er evenveel van genieten als wij al die jaren 
hebben gedaan. 

En … ik mis de Dorpsvereniging. Jaren was ik 
intens bezig met de oprichting en dank zij velen 

kwam die van de grond. Een enthousiast 
bestuur, een opgeknapt speeltuintje, licht op de 
Simonlaan en de Oorschelp waren de eerste 
hoopvolle resultaten. 

Alle verwikkelingen rond het Kerkebosje, net in 
onze verhuisperiode was wel wat veel en zijn me 
niet in de koude kleren gaan zitten. Niet de 
verschillende meningen. Wél de toon waarop de 
discussie op de website en tijdens de 
vergaderingen werd gevoerd. Het zij zo. 

Mijn afscheid tijdens de borrel en daarna met het 
bestuur in november was hartverwarmend. Het 
verhaal van mijn opvolgster, Els de Witte, 
ontroerde me omdat ze zowel de positieve als de 
minpunten van onze beginperiode durfde aan te 
roeren. Als herinnering kreeg ik een prachtige 
speld van 'de Poort' van het bestuur, ontworpen 
door Koen Broersma. Ik draag deze met warme 
en dankbare gevoelens. 

Wat me vooral goed deed in de speeches en in 
de Oorschelp bij het afscheid van Wil, Frans en 
mij is de zin: 'Wij gaan door met wat zij 
begonnen zijn'. Ik heb daar alle vertrouwen in, 
blijf ere-lid en hoop jullie allemaal nog vaak te 
zien bij de maandelijkse borrel of andere 
activiteiten. 

Het ga ook jullie goed. Dank aan het Platform en 
bestuur voor hun loyale inzet. En... bewoners: 
'Maak er samen een dorp van waar het voor 
ieder goed toeven is', dat was en is ons 
uitgangspunt. ● 

Bericht van de oud voorzitter : Tineke van der Brug  

Fout van de redactie: dit dankwoord van Tineke van der Brug is per ongeluk niet opgenomen in de vorige Oorschelp  

Tineke, het ga je goed! Dat stond nogal opvallend in de Oorschelp van afgelopen 
december en ik was zeer verguld met deze wens en alle andere dankwoorden. 

Tineke van der Brug en Frans Geertsen met hun Koninklijke Onderscheiding 



M oet je daar nu wel over 
beginnen, over verkiezingen. 
Die zijn toch pas volgend jaar, 

waar maak je je druk over. Neen, ik 
maak me niet druk, maar ik wel wijzen 
op de Europese 
verkiezingen van 4 juni 
a.s. Is dat dan zo iets 
bijzonders? Neen, die 
worden al heel wat jaren 
gehouden, en ja, dat 
vinden we schijnbaar niet 
zo belangrijk als je naar de 
opkomstpercentages kijkt. 
Nou, wat merk je eigenlijk 
van Europa hier. Ja, ik 
hoor wel over de grote 
subsidies die boeren 
krijgen voor hun melk, en 
over de hoge kosten om 
dan weer in Straatsburg, dan weer in 
Brussel te vergaderen. En ja, Maria 
Martens, die zie je nu ook van elk 
verkiezingsbord stralend kijken. Neen, 
het doet me niet zoveel, Europa is toch 
wel ver weg, wat merken we er hier in 
ons dorp van. De prijzen van benzine 
zijn in Frankrijk toch veel lager, maar 
de Duitse broodjes zijn wel lekker. 
Europa, ver weg en nog niet in ons 
systeem. 

Toch wil ik een lans breken voor deze 
verkiezingen. Het is steeds duidelijker 
dat, hoewel we denken dat veel 
besluiten in het Nederlandse parlement 
genomen worden, veel van die 
besluiten, genomen worden omdat 
Europa daar al over beslist heeft. We 
vinden een gemeenschappelijke markt 
van belang, vrij verkeer voor mensen, 
goederen en diensten, en we maken 
graag gebruik van Europese subsidies 
voor de ontwikkeling van 
werkgelegenheid en landschap. En we 
hebben Neelie Kroes, die er onderwijl 
voor zorgt dat Microsoft ook in 
Nederland niet alleen de dienst 
uitmaakt. 

Toch wil ik dus een lans breken voor 
deze verkiezingen. Nederlandse inbreng 

is noodzakelijk om goede Europese 
wetgeving tot stand te brengen. en 
onze afgevaardigden moeten ook het 

gevoel krijgen dat de 
mensen uit de 
Landstichting achter hun 
staan. Het kost misschien 
enige moeite, maar alla, ’t 
Zaaltje is niet zo ver weg, 
loop er even binnen en 
stem. En natuurlijk zou ik 
het leuk vinden als je op 
mijn partij stemt, maar net 
iets belangrijker, stem 
gewoon. Zodat we na 4 
juni kunnen zeggen, zo, 
die van ons zit erin! 

En toch ook maar even 
over de gemeenteraadsverkiezingen 
van volgend jaar maart. Natuurlijk is 
dat ver weg, maar het is wel van belang 
dat je ook voor die tijd je stem laat 
horen. Ik wil in ieder geval graag van 
jullie horen wat jullie belangrijke zaken 
vinden voor de komende 4 jaar in 
Groesbeek. Want ook wij moeten een 
programma schrijven waarvan u zegt, 
hee, ze hebben geluisterd. Laat me het 
gewoon weten, ik reageer er in ieder 
geval op. En ik reken er ook op, en ja ik 
weet dat het nog ver weg is, dat jullie 
volgend jaar ook komen stemmen. ● 

Pim Spaan 
Nijmeegsebaan 72 

6564 CH Heilig Landstichting 
T (024) 3604936 
M 06 54266189 

pimspaan@chello.nl  
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Dorpsagenda 
• 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. 

• Woensdag 3 juni 
Banneux Bedevaart 

• 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  
Vice-Voorzitter/ contactpersoon KBO en Actieve Leefstijl: 
Eva Spanhoff-Suerink 
Secretaris: 
Joost Meuwese 
Netwerken en contactpersoon Museum Orientalis: 
Gerard Scheenstra 
Penningmeester/ Communicatie/ Huisstijl: 
Hans Cramer  

Oorschelp/Website/Contactpersoon Oranje Comité en Heilige Boontjes: 
Marian van Kraaij 
Statuten en Juridische Zaken: 
Marga Bolzoni  
Lief en Leed en Welkomstcomité: 
Marja van Rossum 
Contactpersoon Actieve Leefstijl: 
Annelies van Gunst 
Contactpersoon 't Zaaltje: 
Marie Louise Hoppenbrouwers 

Bestuur Dorpsvereniging Heilig Landstichting 

Kom eens een kijkje nemen in onze winkel voor onder andere: 

• Meer dan 350 verschillende soorten wijn vanuit de gehele wereld!; 

• Een goed wijnadvies voor bij ieder diner door vakkundig personeel; 

• Wijnproeverijen en Wijncursussen; 

• Voordelige liter flessen kwaliteits Huiswijnen ( al vanaf € 3,49); 

• Onze befaamde Oude Kaap wijnen uit Zuid Afrika. 

Maar ook voor Whisky en Bier bent u aan het goede adres: 

• Ons grote assortiment Blended en Malt whisky’s ( meer dan 180 soorten); 

• Tapverhuur en verhuur van Praattafels; 

• Een lekker speciaalbiertje; 

• Whiskyproeverijen. 
 

Steenbokstraat 30, 6531TH Nijmegen, Tel. 024-3557346, info@dedruif.nl, www.dedruif.nl 
"In de Blauwe Druif" is gelegen in het winkelcentrum aan de Steenbokstraat 30 in de wijk Hazenkamp. (een zijstraat van de Hatertseweg). 

Kijk voor meer info op onze site. 

[advertentie] 

Vanaf heden is Marja van Rossum geen 
vertegenwoordiger meer van de 
Zonnebloem Groesbeek in de Heilig 
Landstichting en een opvolger is niet 
beschikbaar. 

Natuurlijk kunt u het Zonnebloemnieuws 
altijd blijven volgen in het Groesbeeks 
Weekblad. 

ZONNEBLOEM GROESBEEK 

Secretariaatsadres: Sophiaweg 115, 6564 AB Heilig Landstichting 
Contactadres via ons e-mailadres: info@dorpsverenigingheililandstichting.nl  

Op donderdag 2 april heeft de jaarvergadering van onze 
afdeling plaats gevonden. Belangrijk item in deze vergadering 
waren de bestuursmutaties. Op het moment van het schrijven 
van dit stuk is nog niet bekend wie de huidige secretaris Frans 
Geertsen heeft opgevolgd. 
Nog komende bijeenkomst: 
Jaarlijkse gezamenlijke busdagtocht op donderdag 11 juni 2009 
Informatie hierover te verkrijgen bij George Spanhoff tel. (024) 
3224442. 

Jaarvergadering KBO 


