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Ondernemen op de Landstichting: Hotel Restaurant Rozenhof
Drie jaar geleden hebben Diane Vermeulen en Marcel Vermeulen met zijn vrouw Natalia 
Vermeulen-Podmajerska “Rozenhof” van hun ouders overgenomen. Diane regelt de P.R. en 
de administratie, Marcel is chef-kok en Natalia de gastvrouw. Ze houden nu een receptie om 
hun inmiddels vernieuwde zaak te tonen. Het interieur in het restaurant is verbouwd en de 
meeste van de veertien kamers in het hotel.

Ze hopen duidelijk te maken dat ze een goed en gezellig restaurant hebben. Daarnaast is er 
natuurlijk ook het hotel. Er wordt door sommigen gedacht dat je er alleen kunt eten als je er 
ook blijft slapen maar dat is niet zo. Daarnaast is er ruimte voor congressen, recepties en 
buffetten.

Hun ouders hebben in 1996 het hotel overgenomen van het echtpaar Peters. Diane, die 
sociale psychologie studeerde, heeft toen daarnaast, tezamen met haar vader, het 
horecadiploma behaald. In 2007 hebben broer en zus het hotel van hun ouders 
overgenomen. Marcel zat toen al in het bedrijf als kok nadat hij daarvóór, evenals zijn 
vrouw, op cruise-schepen had gewerkt; Diane die na haar 
studie psychologie ongeveer tien jaar in de i.c.t. gewerkt 
(ze heeft websites gemaakt) kwam erbij.

Ze hopen dat alle bewoners van Heilig Landstichting 
ontdekken hoe goed en lekker je bij hen kunt eten. 
Welkom op de receptie.

[ advertentie ]

Activiteiten in ´t Zaaltje
Bridgen

Op iedere dinsdagmiddag is er 

bridgen van 14.00 uur tot 17.00 

uur. Iedereen kan meedoen.

Biljartclubje

Tweemaal per maand: Vrijdag 

vóór de dorpsborrel en op 

Donderdag (de week vóór de 

borrel) om 16.30 uur.

Borrel

Iedere laatste vrijdag van de 

maand: 26 maart, 30 april, 28 

mei, etc.
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VAN DE REDACTIE

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.
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Koen Broersma

Marian van Kraaij

Contact:

Andreaslaan 9

6564AS Heilig Landstichting
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E: mwaquant@hotmail.com

KOPIJ VOOR DE VOLGENDE EDITIE:
VÓÓR 30 MEI BIJ DE REDACTIE!

I n dit nummer brengen we verschillende 
activiteiten die in Heilig Landstichting 
georganiseerd worden of wordt verslag 

gedaan van activiteiten die georganiseerd 
zijn. Al in dit weekend is er een receptie op 
De Rozenhof waarvoor alle bewoners 
uitgenodigd zijn middels de uitnodiging in dit 
nummer.
U vindt verder een uitnodiging van onze 
actieve Heemkundekring voor een lezing 
over Romeinse Aardewerkproductie op De 
Holdeurn. Daarnaast verschijnt er een 
uitgave van de Heemkundekring getiteld: 
“Op weg naar de Rijn”.

Er is een oproep van De Heilig Boontjes voor 
de organisatie “paaseieren zoeken”.We 
plaatsen die oproep gaarne in de 
verwachting dat er enkele ouders zijn die aan 
de oproep gehoor willen geven. Wellicht is 
het een kans voor de nieuwkomers om 
kennis te maken.

Dit kunt u ook door uw deelname aan de 
andere activiteiten die genoemd worden.

Onze nieuwe rubriek Ondernemen op de 
Landstichting laat in dit nummer haar licht 
schijnen op onze adverteerders. 

Er zijn meerdere cursussen. Kijkt u vooral 
goed of er iets van uw gading bij is.

Verder zoals gewoonlijk het programma van 
de KBO.

Ondanks zijn ongetwijfeld drukke 
werkzaamheden in het kader van de 
verkiezingen is er ook weer: de column van 
de wethouder.

Onze actieve beheerder van ’t Zaaltje, die 
reeds foto’s gestuurd had van de avond 
“Politiek Café” over de 
gemeenteraadsverkiezingen, stuurde op de 
valreep foto’s van het stembureau en de 
eerste stemmers op 3 maart.
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Nieuwjaarsborrel

D e sneeuw had vele 
dorpsbewoners er inderdaad 
niet van weerhouden op 

zondagmiddag 10 januari naar ´t 
Zaaltje te komen om met elkaar te 
toasten op het nieuwe jaar. Het was 
druk, het was gezellig, het was warm, 
er was sfeer, er was een 
welkomstdrankje en er waren 
heerlijke hapjes. Een goed initiatief 
dus en volgend jaar zeker voor 
herhaling vatbaar. Grote 
complimenten namens de 
Dorpsvereniging voor Bert (de 
beheerder van ´t Zaaltje), zijn vrouw 
Coby en het bestuur van ´t Zaaltje, 
die deze Nieuwjaarsborrel hadden 
georganiseerd. Overigens organiseert 
´t Zaaltje iedere laatste vrijdag van 
de maand tussen 17.30 en 19 uur een 
dorpsborrel waar iedere dorpsbewoner 
van harte welkom is. Een gelegenheid 
bij uitstek om dorpsgenoten te 
ontmoeten

Algemene 
LedenVergadering

O p 2 februari was het 
“spekglad”. Desondanks 
waren nog zo’n 30 leden 

aanwezig bij de algemene 
ledenvergadering van de 
Dorpsvereniging in het Zaaltje. Op de 
agenda stonden onder meer het 
jaarverslag, het jaarplan, het 
financieel verslag, de begroting en 
wisselingen in het bestuur. Het 
jaarverslag, het jaarplan, het 
financieel verslag en de begroting 
werden door de leden goedgekeurd. U 
kunt de stukken alsmede het verslag 

van de vergadering terugvinden op de 
website.

Bestuurswisseling

T ijdens deze ALV hebben we 
afscheid genomen van drie 
actieve en betrokken 

bestuursleden: Marga Bolzoni, Marian 
van Kraai en Marie-Louise 
Hoppenbrouwers. Marga was destijds 
medeschrijver van de statuten van de 
dorpsvereniging en onze juridisch 
adviseur. Marian, die evenals Marga 
vanaf de oprichting van de 
Dorpsvereniging deel uitmaakte van 
het bestuur en ook bestuurslid is van 
het Oranje Comité, was webmaster en 
lid van de redactie van de Oorschelp. 
Marian blijft voorlopig nog redactielid 
van de Oorschelp. Philip Wolbert is 
bereid gevonden het webmasterschap 
van haar over te nemen. Marie-Louise 
die tevens voorzitter is van het 
bestuur van ´t Zaaltje was sinds vorig 
jaar bestuurslid. Dankzij haar is de 
samenwerking  tussen ´t Zaaltje en 
Dorpsvereniging sterk verbeterd. 

Hans Cramer is teruggetreden als 
penningmeester. Hij blijft lid van het 
bestuur en gaat zich met name bezig 
houden met de organisatie van 
dorpsactiviteiten. Zo organiseerde hij 
op 17 februari in het kader van de 
gemeenteraadsverkiezingen een 
politiek café in ´t Zaaltje. Alle 
politieke partijen waren aanwezig. Eric 
Reinen, dorpsgenoot en journalist 
leidde het levendige debat tussen de 
aanwezige dorpsbewoners en de 
politici.
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VAN DE VOORZITTER
De winter is bijna voorbij. Het was een koude winter met heel veel sneeuw. 
Zoals elders was er ook voor ons dorp niet altijd voldoende zout en dat 
veroorzaakte net als overal ook bij ons flink wat overlast. Maar het was niet 
alleen maar kommer en kwel deze winter in ons dorp. Want wat kon het 
sprookjesachtig mooi zijn, zeker als de sneeuw pas was gevallen en de avond 
inviel. Zo mailde onze oud-voorzitter en erelid Tineke van de Brug daags na 
de Nieuwjaarsborrel: Ik liep over de Koning Davidlaan en kreeg plots een 
dejavue. Net als lang geleden toen we als kind naar de Nachtmis gingen zag ik 
ook nu uit alle besneeuwde laantjes mensen lopen. Destijds naar de kerk, nu
naar ´t Zaaltje....

Els de Witte
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Vervolg "van de voorzitter"
Markus Matthias is door de ALV in het 
bestuur gekozen en neemt de functie 
van penningmeester van Hans over. 

Namens alle dorpsbewoners wil ik 
Marga, Marian en Marie-Louise danken 
voor al het werk dat ze voor de 
dorpsvereniging hebben gedaan en de 
tijd die ze daarvoor vrij hebben 
gemaakt. Markus wil ik graag welkom 
heten en hem, evenals Philip, veel 
succes wensen bij uit uitoefenen van 
hun taken.

100 jarig bestaan 
Heilig Landstichting

I n 2011 is het 100 jaar geleden 
dat de Heilig Landstichting 
ontstond. Zoals ook al in de 

vorige Oorschelp vermeld en op de 
ALV is besproken wil het bestuur van 
de Dorpsvereniging aan dit jubileum 
ruim aandacht besteden en in dat 
kader een aantal activiteiten 
organiseren. Uiteraard stemmen we 
onze activiteiten af op die van andere 
verenigingen die ook initiatieven aan 
het ontwikkelen zijn. Wij zijn naarstig 
op zoek naar dorpsbewoners die 
zitting willen nemen in de werkgroep 
100 jaar HLS. Heeft u daar interesse 
in, heeft u vragen of suggesties voor 
activiteiten neem dan contact op met 
het secretariaat van de 
Dorpsvereniging of met Hans Cramer 
(j.cramer@hetnet.nl).

Buurtnetwerk 

I n 2009 is binnen de gemeente 
Groesbeek de nota 
Ouderenbeleid 2008-2010 

verschenen. Over dit beleid heeft in 

het voorjaar een overleg plaats 
gevonden tussen vertegenwoordigers 
van het bestuur van de 
Dorpsvereniging, het bestuur van de 
Katholieke Belangenorganisatie voor 
senioren (KBO), afd. Heilig 
Landstichting, de Stichting Welzijn 
Groesbeek (SWG) en de gemeente. 
De conclusie van het overleg was dat 
in de HLS relatief veel ouderen wonen, 
van wie de specifieke vragen en 
behoeften onvoldoende bekend zijn. 
Welke ondersteuning zou bijvoorbeeld 
wenselijk zijn voor de oudere 
bewoners van de HLS? Wat kan vanuit 
de gemeente of de SWG worden 
geregeld? Zouden er ook taken 
weggelegd kunnen zijn voor de 
dorpsvereniging en/of voor de KBO? 
Uit bovengenoemd overleg is het 
initiatief ontstaan om een 
buurtnetwerk op te richten, bestaande 
uit contactpersonen uit iedere straat. 
Deze contactpersonen zouden een 
signaalfunctie kunnen hebben. Zij 
weten wie er in de straat wonen en de 
mensen in de straat weten hen te 
vinden. Begin dit jaar heeft een eerste 
verkennend overleg plaats gevonden 
over nut en noodzaak van een 
buurtnetwerk met een aantal beoogde 
contactpersonen. We houden u op de 
hoogte van de ontwikkelingen. 

De lente komt eraan. Graag wens ik u 
allen een mooi voorjaar toe, en hoop 
u regelmatig te mogen ontmoeten, op 
straat, in ´t Zaaltje bij de dorpsborrel 
of een van de vele andere activiteiten 
die daar of in het Bosduiveltje plaats 
vinden.
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NV an 70 tot ± 270 na Christus 
werden op het huidige 
landgoed De Holdeurn in Berg 

en Dal door soldaten van 
opeenvolgende Romeinse legioenen 
voorwerpen uit aardewerk 
vervaardigd. De daarvoor benodigde 
grondstof, lössleem, lag daar 
letterlijk voor het oprapen. 
Opgravingen tussen 1938 en 1942 
hebben een zevental grote en een 
aantal kleinere ovens aan het licht 
gebracht. Naast bakstenen en 

dakpannen voor het legerkamp 
werden voornamelijk voorraadpotten, 
schalen en schotels voor het dagelijks 
gebruik en olielampjes in serie 
gefabriceerd. De aardewerkproducten 
werden van stempels voorzien 
waardoor we nu weten door wie en 
wanneer ze gemaakt werden. De 
bouw van de ovens en de 
verschillende aardewerkproducten 
zullen uitvoerig worden besproken.

André Sassen

ROMEINSE AARDEWERKPRODUCTIE 
OP DE HOLDEURN

Hierboven de titel en de 
samenvatting van het verhaal dat 
André Sassen voor de 
Heemkundewerkgroep zal houden.

Datum: 23 maart 2010 
Plaats: ’t Zaaltje
Tijd: 20.00 uur
Entree: € 3  (inclusief een kop koffie)

"Op weg naar de Rijn"
Frans Geertsen van de Heemkundewerkgroep woonde in 1944/45 in Heilig 
Landstichting en maakte daar zowel de Operatie Market Garden, de fronttijd 
daarna en het begin van de geallieerde aanval op de Rijn mee.

Die aanval startte op 8 februari 1945, binnenkort dus 65 jaar geleden.

Over die enorme militaire operatie, een van de grootste 
militaire acties aan het westelijk front in de tweede 
wereldoorlog, heeft hij een boek geschreven waarin op 
hoofdlijnen de acties worden weergegeven. Het boek 
wordt uitgegeven door onze Heemkundewerkgroep en 
heeft als titel "Op weg naar de Rijn". Het is verkrijgbaar 
bij de werkgroep en na 10 februari in de boekhandel. 
ISBNnr. 978-90-821942-2-5. 
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VAN DE HEILIGE BOONTJES
Wendela Woddema-Bot

Kunstgeschiedenis in ‘t 
Zaaltje
Op woensdagavond 24 maart kunt u van 19.30 
tot 21.30 uur in ’t Zaaltje een boeiende cursus 
bijwonen over het leven en werk van Wassily 
Kandinsky. Zoals u wellicht weet is er tot en met 
24 mei 2010 een tentoonstelling over Kandinsky 
en Der blaue Reiter te zien in het 
Gemeentemuseum in Den Haag. Tijdens deze 
avond wordt er veel aandacht besteed aan het 
doorgronden van het werk van Kandinsky. Na 
afloop bent u in staat de verschillende 
stijlperiodes in het werk van Kandinsky te 
onderscheiden.

 

De cursus wordt door mijzelf geschreven en ik 
maak gebruik van mijn eigen beeldmateriaal. 
Het aanbod is gevarieerd en u kunt zich daarvan 
op de hoogte stellen door op mijn website te 
kijken: www.mariedusart.nl

Bij aanwezigheid van minimaal tien personen 
gaat de cursus door! De kosten hiervoor 
bedragen 25 euro per persoon. U kunt zich 
opgeven per e-mail: info@mariedusart.nl of u 
kunt mij bellen: 024-3888203. Ik zie er naar uit 
en ik beloof u dat het een interessante en 
prettige avond wordt. Tot ziens, een hartelijke 
groet van Maria Driessen.

- OPROEP ORGANISATIE PAASEIEREN ZOEKEN -
Het voorjaar nadert (hopelijk) en dus komt ook Pasen dichterbij! Het lijkt me erg 
leuk om ook dit jaar met de Heilige Boontjes op Paaszaterdag 3 april weer 
paaseieren te gaan zoeken. 

De organisatie ervan wordt alleen voor mijzelf lastig, daarom hoop ik dat andere 
ouders bereid zijn om het dit jaar te organiseren. Ik wil eventueel wel langs de zijlijn 
meehelpen als dat nodig is. Het is redelijk kort dag, dus als je het paaseieren zoeken 
wilt organiseren, laat het me dan zo snel mogelijk weten. 

Voor degenen die graag eieren willen komen zoeken, zodra bekend is of het 
paaseieren zoeken doorgaat, zal daarover via de mail nader bericht volgen. Mocht je 
nog niet in de mailinglijst staan, meld je dan via onderstaand mailadres aan! 
Woddema@chello.nl
024-3224182

Ruben de GalanInzameling voor Haïti
Op mijn school de Muze hebben we een inzameling voor Haïti 
gehouden. Er werd een sponsorloop georganiseerd. Dus je moest 
eerst langs de huizen om gesponsord te worden door mensen. 
Groepen 7 en 8 deden mee en de meeste rondjes zijn door iemand 
uit mijn klas gelopen: wel 28. Ik heb 12 rondjes gelopen en €150,- 
opgehaald (ik werd veel gesponsord door de buurtbewoners!!!). We 
hebben in totaal €2.225,37 opgehaald en dat ging allemaal naar 
Haïti.
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Politiek Café Succes!

T er voorbereiding op de 
gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 
2010 organiseerde de Dorpsvereniging 

op 17 februari (Aswoensdag) een Politiek Café. 
Dit Café had een tweeledig doel. 

Ten eerste het op een informele manier er voor 
zorgen dat bij de gemeenteraadsverkiezingen 
ook onderwerpen, die spelen in Heilig 
Landstichting, aan bod komen. En ten tweede 
dat de bewoners ook kennis konden maken met 
de Groesbeekse vertegenwoordigers van de 
politieke partijen. Niet alleen de 
vertegenwoordigers van de landelijke partijen, 
maar ook van de vier Groesbeekse 
dorpspartijen. Alle partijen zijn op de 
uitnodiging ingegaan. Op ‘onze’ Pim na, waren 
het allen lijsttrekkers die in het forum zaten.

Dorpsbewoner en journalist Eric Reijnen leidde 
de discussie en stelde losjes alle relevante 
onderwerpen aan de orde. Meer dan vijftig 
bewoners hingen aan de lippen van de politici. 

En Eric had er zin in, met kritisch vragen over 
alle heikele onderwerpen zoals 
verkeersveiligheid en strooibeleid, snelde hij 
langs de statafels met politici. Maar ook allerlei 
onderwerpen die betrekking hadden op het 
kerndorp Groesbeek, het al of niet aanleggen 
van een rondweg (die aan moet sluiten op de 
Nijmeegsebaan) kwamen aan de orde. En niet 
te vergeten het drankgebruik in de Groesbeekse 
disco’s. 

Uiteindelijk kon het publiek het niet meer 
houden en mengde zich ook in de discussie. Aan 
het eind kwam - hoe zou het kunnen ontbreken -
ook het Kerkebosje aan de orde. Eensgezind 
beweerden alle partijen dat bebouwing 
ongewenst is.

Na tweeënhalf uur zonder pauze discussiëren 
werd de avond – onder dank aan de 
gespreksleider en de politici - om half elf 
afgerond. 

Een interessante en geslaagde avond. 

De Landstichting stemt!
Hans Cramer



M achiel Otten, woonachtig in 
Heilig Landstichting, is de 
trotse eigenaar van 

Wijnhandel “In de Blauwe Druif” aan 
de Steenbokstraat. “In de Blauwe 
Druif” is een specialiteitenzaak op 
het gebied van wijn en daarnaast ook 
van gedistilleerd, tapverhuur en 
speciaalbier.
Machiel Otten, 
bedrijfseconoom, was 
werkzaam bij de 
gemeente Nijmegen. 
In zijn vrije tijd hield 
hij zich bezig met 
alles wat met wijn te 
maken heeft, d.w.z. 
het wijnproeven en 
het bestuderen van 
wijnbouw e.d.; hij 
volgde de opleiding 
tot vinoloog.

In 2004 besloot hij, 
mede gezien het starten met de 
opleiding Master of Wine, van zijn 
passie/hobby zijn werk te maken en 
werd hij bedrijfsleider van “In de 
Blauwe Druif”.

Master of Wine is de hoogste 
opleiding van de Britse Wine & Spirit 
Education Trust (WSET), de grootste 
wijnopleider ter wereld; er zijn over 
de gehele wereld ongeveer 300 
“Masters”.

In 2006 werd hij eigenaar van de 
zaak. Een mooi moment om te 

starten leek de vierdaagse. Helaas 
werd, zoals we allen weten, de 
vierdaagse die zomer afgelast. De 
ondernemers bleven met hun 
vierdaagse inkopen zitten.

“In de Blauwe Druif” is een 
specialiteitenzaak. Het 
personeel is goed 
geschoold. Als u 
bijvoorbeeld met uw 
kerstmenu in de winkel 
komt kan ieder 
personeelslid u helpen de 
juiste wijnen bij uw menu 
te kiezen.

U kunt er terecht voor 
wijnproefavonden of 
whiskyproeverijen; die 
kunnen georganiseerd 
worden vanaf ongeveer 
een man of tien. Ook zijn 

wijn- en spijsproeverijen mogelijk, 
waarbij, aangezien de zaak geen 
kookfaciliteiten heeft, er 
samengewerkt wordt met een 
cateringbedrijf.

Op 15 maart start voor de derde keer 
de basiscursus “intermediatie 
certificate” van WSET; hiervoor zijn 
er acht bijeenkomsten van drie uur in 
de zaak.
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ONDERNEMEN OP DE LANDSTICHTING

Maria Quant
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Werkzaamheden aan de Nijmeegsebaan

V anaf 29 maart tot 15 mei a.s. zal 
de Nijmeegsebaan doordeweeks 
gedeeltelijk en in het weekend 

geheel gesloten zijn voor doorgaand 
verkeer in verband met vernieuwen van 
het wegdek. 

Op 2 maart jl. hield de provincie, als 
eigenaar van de weg en opdrachtgever 
voor de werkzaamheden, tussen 17.00 
en 19.00 uur voor de aanwonenden een 
voorlichtingsbijeenkomst. 

Als aanwonende en als bestuurslid van 
de Dorpsvereniging had ik een aantal 
uren verlof genomen om op tijd 
aanwezig te zijn. De 
voorlichting bleek te 
bestaan uit een zuil met 
enkele technische 
tekeningen, kaarten van 
de omleiding en een 
drietal goedwillende 
medewerkers van de 
provincie. Zij waren er om 
uitleg te geven over de 
verkeershinder die te 
verwachten is en de randvoorwaarden 
waarbinnen gewerkt zou gaan worden. 

Dat viel tegen!

Alles lijkt al geregeld te zijn van achter 
de bureaus in Arnhem. 

Niks mee praten over de inrichting van 
de weg. Geen plek voor onze wensen, 
die ook tijdens het politiek café twee 
weken eerder waren geuit. Geen 
zebrapaden, geen snelheidsremmende 
maatregelen.

 Nee de weg blijft zoals ie is, een rechte 
racebaan en zekere bron van inkomsten 
voor de politie, die er wekelijks 
snelheidscontroles houdt. Alleen het 
wegdek wordt zeer ingrijpend verbeterd. 
Vijf jaar geleden is dit wegdek 
aangelegd, maar door het intensieve 
gebruik (verkeersveiligheid!) vertoont 
het veel slijtage. Eigenlijk jammer dat 
het hersteld wordt, want als drempels 
niet kunnen, dan helpen misschien 
kuilen de weggebruikers hun snelheid te 
matigen. 

Alle bezoekers betreurden de 
afwezigheid van een verkeersdeskundige 
op de voorlichtingsbijeenkomst. Veel zo 
niet alle vragen zouden op zijn bordje 
gelegd zijn. Zo ook de vraag over het 
aanleggen van oversteekplaatsen. Daags 
na de voorlichtingsbijeenkomst ontving 
aanwonende Frans Geertsen antwoord 
op zijn schriftelijke vraag aan de 
Provincie om bij de renovatie ook 
oversteekplaatsen aan te leggen. 
Volgens de verkeersdeskundige leidden 
oversteekplaatsen juist tot 

verkeersonveilige situaties. 
Dit omdat automobilisten er 
niet op berekend zijn. Wel zal 
er, zo schreef hij, t.z.t. een 
blindenoversteekplaats 
komen (Het sluiten van het 
blindeninstituut aan de 
Nijmeegsebaan 20 jaar 
geleden is klaarblijkelijk nog 
niet in Arnhem 
doorgedrongen). Opmerkelijk 

is het dat gehandicapten - in de visie van 
de Provincie – blijkbaar wel in een 
verkeersonveilige situatie kunnen 
worden gebracht. Wellicht verklaart dit 
ook waarom er bij Werkenrode en 
Dekkerswald oversteekplaatsen zijn. 

Kortom , in de plannen van de Provincie 
wordt het wegdek nu duurzaam 
vervangen en verder verandert er niets 
aan de inrichting van de Nijmeegsebaan. 
Dat duurzaam betekent dat er de 
komende 10 jaar niets aan de inrichting 
van de weg kan veranderen. 

Een gemiste kans………of toch nog niet 
helemaal. De aanwezige medewerker 
van de Provincie liet zich ontvallen, dat 
in een dergelijke situatie soms een 
petitie nog wel eens hielp.

Vandaar dat de Dorpsvereniging samen 
met de KBO denkt aan actie. U hoort van 
ons.  

Hans Cramer
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KBO Heilig Landstichting
Van het KBO-activiteitenprogramma is het 
eerste deel – het gedeelte dat in 2009 viel – 
inmiddels verstreken. Onderstaand treft u een 
bijgewerkt overzicht aan van de bijeenkomsten 
die nog in het verschiet liggen:

Donderdag 18 maart 2010 om 13.15 uur:
Vertrek met eigen vervoer, vanaf de 
parkeerplaats tegenover Hostellerie Rozenhof, 
voor een excursie naar het stuw- en 
sluizencomplex van Rijkswaterstaat in Driel.

Donderdag 8 april 2010 om 14.00 uur:
Jaarvergadering.
Plaats: ’t Zaaltje.

Donderdag 6 mei 2010 om 14.00 uur:
Bezoek aan het Titus Brandsma Memorial in 
Nijmegen.

Zondag 13 juni 2010 om 13.00 uur:
Vertrek per bus, vanaf de parkeerplaats 
tegenover Hostellerie Rozenhof, voor een 
bezoek aan de Passiespelen in Tegelen.  

Deze agenda is onder voorbehoud. In verband 
met mogelijke veranderingen in dit programma 
wordt u vriendelijk verzocht regelmatig de KBO-
Nieuwsbrief te lezen.

Ook niet-leden van de KBO zijn van harte 
welkom om aan deze activiteiten deel te nemen. 
Voor de activiteiten die niet in ’t Zaaltje 
plaatsvinden wordt – van zowel leden als niet-
leden – een financiële bijdrage gevraagd.

Nadere informatie treft u aan in de voornoemde 
nieuwsbrief. Deze kunt u opvragen via het e-
mailadres: kbo.hls@inter.nl.net. Ook kunt u 
telefonisch inlichtingen inwinnen: 024 322 44 
42. / George G.J. Spanhoff 

Cursus Zelfverdediging voor 
ouderen

V anaf dinsdag 16 maart vinden er gedurende 15 weken 
elke dinsdag tussen 10.30 en 11.30 trainingen 
zelfverdediging voor senioren plaats.

De trainingen worden gegeven door Theo Theloesen, Docent 
Lichamelijke Opvoeding en Rijksgediplomeerd leraar Karate-do 
7e dan (Grondlegger van Classical Martial Arts Academy SE-FI -
 www.chioki.nl). De lessen worden in een gemengde groep met 
zowel dames als heren gegeven in ‘t Zaaltje aan de Carmelweg 
in Heilig Landstichting.

Een wandelstok of stevige sleutelbos kunnen bijvoorbeeld op 
eenvoudige wijze als een soort wapen worden gebruikt ter 
zelfverdediging. Ook natuurlijke wapens zoals stoten met de 
handpalm en traptechnieken met een stevige schoen naar 
scheen of knieschijf van een belager komen in de lessen 
zelfverdediging aan bod. Het aanwenden van knieën en 
ellebogen als natuurlijke wapens in het dichtbij-gevecht zal 
met stootzakken en stootkussens worden geoefend.

De cursus geeft u zelfvertrouwen om eventuele nare situaties 
onder ogen te zien en daarnaar te kunnen handelen. Tevens 
zal uw lichamelijke conditie sterk verbeteren.

Inlichtingen en opgeven bij Theo Theloesen, tel 024-3236988 
of per e-mail: t.theloesen@12move.nl
Kosten:  €75,00 voor 15 lessen
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Waar sta ik nou?

Z ondag 28 februari 2010, vanmiddag 
bij het lijsttrekkersdebat geweest. Ja, 
het was een paar dagen voor de 

gemeenteraadsverkiezingen. 

Omroep Groesbeek had alle 8 lijsttrekkers 
gevraagd op te treden in een 3 uur durend 
debat in De Linde. Daar zitten ze dan, 7 
heren en 1 dame, gemiddeld boven de 50 
jaar, alleen onze lijsttrekker, Martijn 
Schmiermann, steekt daar ver onderuit, 35 
is hij pas. Het gaat over bezuinigingen – zegt 
u nu maar waarop u concreet wilt bezuinigen 
–, over verhogen gemeentelijke belastingen, 
over jeugd en ouderen, over overlast en 
coalitievorming. 

Ik hoop dat je geluisterd hebt en dat je er 
wijzer van geworden bent. Het valt niet mee 
om in een zo kleine gemeenschap als 
Groesbeek 8 partijen zich te laten 
onderscheiden. Dat komt dan ook niet zo uit 
de verf, dat bleek ook uit het debat dat door 
de dorpsvereniging net na carnaval was 
georganiseerd. Niet zoveel mensen uit het 
dorp, een dubbel aantal aanhang van de 
partijen en een debat dat maar geen debat 
wordt. Iedereen krijgt de kans om een 
standpunt uit te spreken en dan vliegt de tijd 
om. Toch een lovenswaardig initiatief van de 
dorpsvereniging, ook hier in ons dorp speelt 
politiek een rol. Nog nooit ook zoveel 
dorpelingen op de lijst. Hans Cramer voor 
GroenLinks, Lies van Kampen voor VOLG en 
ikzelf voor de PvdA.

Als jullie dit lezen, zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen al achter de rug. 
Ik weet dus niet wat het resultaat daarvan is 
geweest. Dat maakt de inhoud van dit stukje 
wat ongewis. Heeft onze partij voldoende 
stemmen gekregen, hoe staat het met een 
mogelijke coalitie, onderhandelen we goed 
genoeg, word of ben ik weer wethouder. Het 
enige dat ik zeker weet is dat veel mensen in 
ons dorp gezegd hebben dat ze op me 
stemmen, omdat zij het belangrijk vinden 
dat de  Landstichting is vertegenwoordigd in 
het gemeentebestuur. Dank daarvoor. En ik 
heb de redactie laten weten graag door te 

gaan met het schrijven van een column als ik 
wethouder blijf. Zo niet, dan weet ik het nog 
niet, dan moeten we het daar maar eens 
over hebben. Natuurlijk is er voldoende te 
vertellen over het wel en wee van ons dorp. 

Ach, wacht het volgend nummer maar af, 
dan wordt/is het wel duidelijk. Ik ga nu maar 
wat zwijmelen over mijn toekomst, in ieder 
geval wil onze hond nog een paar jaar met 
me wandelen. We blijven elkaar 
tegenkomen, en dat vind ik heel plezierig. En 
onze dochter in Engeland krijgt haar eerste 
kind en dan gaat voor ons een nieuwe fase 
van ons leven in. Er blijft genoeg te doen!?

Pim Spaan
(ex-)wethouder vanuit de PVDA

Nijmeegsebaan 72
6564CH Heilig Landstichting

024 3604936
06 54266189

pimspaan@chello.nl

Pim Spaan, (ex-)Wethouder
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Beste NIEUWE BUUR(t) VROUW! Welkom op de Landstichting,
U woont hier nu al een paar maanden, een jaar of misschien zelfs al langer en u kent al een 
handjevol mensen uit de buurt. Graag nodigen wij u uit om samen met een aantal andere nieuwe 
gezichten uit de buurt bij ons aan tafel te schuiven voor een huisgemaakt diner en..

‘Speechen bij een goed glas wijn’  

Korte workshop over speechen tijdens een heerlijk driegangen diner. 
Locatie: Spies&Spreken,  Petruslaan 3,  6564 AJ Heilig Landstichting
Datum: Donderdag 1 april (geen grapje) 2010
Tijd: 17.00 uur-23.00 uur
Voor wie: voor alle nieuwe (buur(t) vrouwen op de Landstichting
Trainer: Anne Spies (‘Spies&Spreken’ Heilig Landstichting)
Vinoloog: Machiel Otten (Wijnhandel ‘In de Blauwe druif’, Nijmegen)
Culinair: Marcel Weber ( ‘Het Kook College’, Wijchen)
Kosten: € 25,-- per persoon per avond.
Informatie en aanmelden: secretariaat@spiesenspreken.nl

Een jaar lang feest
Tijdens de algemene ledenvergadering van de 
Dorpsvereniging heeft Frans Geertsen een korte 
inleiding gehouden over de geschiedenis van 
ons dorp en het 100 jarig bestaan van De Heilig 
Landstichting in 2011. Bij dit jubileum denken 
we in de eerste plaats aan de oerstichting 
waarmee alle initiatieven zijn begonnen, d.w.z. 
de stichting waaruit het huidige museum, de 
kerk, het klooster en de begraafplaats zijn 
ontstaan. Als dorp voelen we ons zo verweven 
met onze naamgever, dat we deze gelegenheid 
(om iets te vieren) niet voorbij willen laten gaan.

De Dorpsvereniging is zich er natuurlijk van 
bewust dat tal van maatschappelijke en 
culturele groeperingen in Heilig Landstichting 
zich ook al beraden hoe zij dit eeuwfeest gaan 
gedenken. Het leek de leden van de 
Dorpsvereniging dan ook een goed idee om op 
korte termijn te inventariseren wat een ieder 
van plan is. Want wellicht kunnen we elkaar 
hierbij helpen. En kunnen we de activiteiten zo 

afstemmen dat we sommige activiteiten 
gezamenlijk kunnen opzetten en gelijktijdig er 
naar kunnen streven dat de activiteiten over het 
gehele jaar verspreid worden.

Tijdens de algemene ledenvergadering werd een 
kleine werkgroep samengesteld, die het 
voortouw neemt. Zij zal uiteraard in de eerste 
plaats contact opnemen met het museum, maar 
ook alle groeperingen uit het Dorp 
bijeenroepen. Verwacht kan worden, dat zij ook 
zelf initiatieven neemt. Spontaan werden tijdens 
de vergadering al enkele suggesties gedaan 
voor activiteiten voor jong en oud. 

Wellicht komen nu ook bij u allerlei ideeën op of 
wilt u zich op een of andere manier actief 
inzetten om van dit eeuwfeest iets 
onvergetelijks te maken: schroom niet, mail 
naar info@dorpsverenigingheiliglandstichting.nl 
of schiet een van de bestuursleden aan.

Hans Cramer

Nordic Walking
Nordic Walking heeft vele voordelen:
Het is goed voor lijf en leden en bovendien gezellig.
Na Pasen 2010 willen wij starten met een loopgroep voor 
senioren waar we een keer per week mee op pad gaan.
We streven naar een groep van minimaal 10 deelnemers.
NB: Beginners dienen eerst een korte cursus te volgen.

Voor meer informatie:
Toine en Mia Bruggeman
Tel: 024-3220363
e-mail: M.Bruggeman@freeler.nl




