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Van de 
penningmeester O p 29 april j.l. is hotel 

Sionshof officieel 
heropend door 

burgemeester Prick. Het 
prachtige weer op die dag zette 
kracht bij aan de nieuwe start en 
de openingsreceptie, druk 
bezocht ook door inwoners van 
Heilig Landstichting.

Hotel Restaurant Sionshof wordt 
geleid door Roland van Zonsbeek 
tezamen met Hendrick Jan Moed en chef-kok René Hess, hiervoor werkzaam 
in het bezoekersrestaurant van Orientalis.

De echtgenote van Roland, Rachel van Zonsbeek, runt Hotel Courage aan de 
Waalkade dat inmiddels 6 jaar bestaat. Roland, met een journalistieke 
achtergrond, heeft daar ervaring opgedaan. De eigenaar van beide panden, 
Courage Hotel Sionshof en Courage Hotel Waalkade, is Gert Jan Moed, 
vader van Hendrick Jan.

Eind november j.l. is het pand overgedragen. 
Er heeft toen een ingrijpende verbouwing 
plaatsgevonden. Het hotel telt nu 17 kamers. 
In hotel en restaurant wordt de sfeer van 
vroeger gecombineerd met het comfort van 
nu. De stijl is jaren dertig, een hommage aan 
de begintijd toen Sionshof van 1930 tot 1979 
beheerd werd door de heer Jan Teunissen. 

Daarna zijn er veel wisselingen van de wacht geweest.

De vernieuwde zaak, met een open haard 
binnen en een prachtig terras buiten oogt 
aantrekkelijk en is een aanwinst voor ons 
dorp.

Interessant is dat er een wisselend 
maandmenu is: een 3-gangen menu voor de 
prijs van €23,50. Het betreffende menu van 
die maand zal voortaan in de Oorschelp 
geplaatst worden. Naast dit menu kan er 
natuurlijk ook á la carte gegeten worden. Voor details zie de web-site 
www.hotelcourage.nl

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

De laatste vrijdag van de 

maand: 25 juni (niet in juli en 

augustus)
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H et heeft even geduurd, maar nu lijkt 
de zomer dan toch echt te zijn 
begonnen. In deze Oorschelp een 

terugblik op de afgelopen lente en een 
vooruitblik op de activiteiten die ons tijdens 
de zomermaanden te wachten staan. 

Van de voorzitter van de Dorpsvereniging het 
mooie nieuws dat we met de Heilig 
Landstichting goed vertegenwoordigd waren 
met de Koninklijke onderscheidingen. Helaas 
ook het gegeven, dat we afscheid moeten 
nemen van Els de Witte als voorzitter. 
Hartelijk dank aan Els voor de mooie stukken 
die zij als voorzitter van de Dorpsvereniging 
inbracht voor de Oorschelp en al haar 
activiteiten als voorzitter, o.a. de organisatie 
van een Buurtnetwerk voor ouderen (zie ook 
deze Oorschelp). Els zal nog wel actief blijven 
als lid van de Dorpsvereniging; Hans Cramer 
zal haar opvolgen als voorzitter. 

Twee ikonen uit ons dorp hebben de 
dorpsbewoners onlangs uitgenodigd om het 
prachtige resultaat van hun renovatie te laten 
zien: Courage Hotel Sionshof en Hotel-

Restaurant Rozenhof. Beide hotels zagen er 
fantastisch uit en het was uniek om als 
dorpsbewoner de opening bij te mogen wonen.

En wat staat ons nog te wachten: het 
Midzomerfeest georganiseerd door het 
Oranjecomité op 19 juni a.s. in de vorm van 
een Vossenjacht op het terrein van Museum 
Oriëntalis en op dezelfde dag de mogelijkheid 
om gezamenlijk de WK voetbalwedstrijd 
Nederland–Japan te volgen op een groot 
scherm in ´t Zaaltje. Ook staan de 
dorpsbewoners al in de startblokken voor het 
Eeuwfeest van Heilig Landstichting in 2011. 

Verder nog tal van activiteiten georganiseerd 
door de Heemkundewerkgroep, ´t Zaaltje en - 
bijgevoegd - het programmaboekje van 
Cultureel Centrum ´t Bosduiveltje. Natuurlijk 
ontbreekt de column van Pim Spaan niet en 
worden we geïnformeerd over de 
bouwplannen van de GGZ Nijmeegsebaan, 
gaan we ons inzetten voor Amnesty en 
worden we geinformeerd over het wel en wee 
van het Kerkebosje. Kortom, weer veel 
leesplezier van en voor de dorpsbewoners.
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Bezichtiging 
Cenakelkerk
Op Koninginnedag organiseerde de 
Dorpsvereniging een bezichtiging van 
de restauratiewerkzaamheden aan de 
Cenakelkerk. De voorzitter van de 
renovatiecommissie, Jan Spanhoff, 
was die middag onze gastheer. Maar 
liefst 52 geïnteresseerden verschenen 
om 17:00 - toen net een schraal 
oranjezonnetje doorbrak - bij de kerk. 
Na een boeiende inleiding door Jan 
Spanhoff kon iedereen vrij en op 
eigen risico de verschillende ruimten 
van de kerk betreden om ook daar 
deskundig te worden geïnformeerd. 
Na afloop stond op het kerkplein de 
voor deze dag onvermijdelijke 
Oranjebitter klaar. Onder het genot 
daarvan en wat hapjes praatte het 
gezelschap nog een tijdlang met 
elkaar na over de kerk en de Koningin, 
over dorpse en niet-dorpse zaken.

Lintjes in de HLS
Daags voor Koninginnedag werden 
maar liefst twee bewoners en een 
voormalige bewoner uit de HLS 
Koninklijk onderscheiden. 

Marja van Rossum kreeg de 
onderscheiding vanwege 
haar vele vrijwilligerswerk 
in de HLS. Zo was zij van 
1992 tot 2008 lid van de 
werkgroep zieke en 
ouderenzorg parochie De 
Meerwijk/Heilig 
Landstichting en van 1983 
tot 2001 lid van het 
Oranjecomité. Voorts was zij 20 jaar 
lang het aanspreekpunt van De 
Zonnebloem in Heilig Landstichting en 
de laatste jaren betrokken bij de 
oprichting en het bestuur van 
Dorpsvereniging Heilig Landstichting 
en lid van het bestuur.
Willy Janssen werd onderscheiden 
vanwege haar belangrijke 
wetenschappelijke werk. Zij is 
verbonden is aan de Radboud 

Universiteit Nijmegen, waar zij zich de 
afgelopen decennia tot een 
vooraanstaande wetenschapper en 
excellent onderzoeker heeft 
ontwikkeld, met name op het gebied 
van genderstudies.
Eric Peters kreeg in zijn 
huidige woonplaats 
Heumen een 
onderscheiding opgespeld 
onder meer voor zijn vele 
en jarenlange activiteiten 
voor ons Zaaltje, waar hij 
al meer dan 25 jaar deel 
uit maakt van het bestuur.

Namens velen wil ik jullie 
bedanken voor alles wat jullie voor de 
HLS gedaan of betekend hebben en 
wil ik jullie van harte feliciteren met 
het meer dan terecht verdiende lintje.

Heropening 
SIONSHOF
Het kan niet op in ons kleine dorp. Na 
de feestelijk opening van Hostellerie 
Rozenhof in maart jl., werd op 29 april 
- na een zeer lange verbouwing - 
hotel-restaurant Courage Sionshof 

geopend. Ook deze 
(nieuwe) directie van 
Sionshof had naast de 
burgemeester, vrienden en 
leveranciers, alle bewoners 
van Heilig Landstichting 
uitgenodigd. En dus waren 
we er om, na een speech 
van de burgemeester, de 
sfeervol verbouwde 

ruimten te bewonderen. Leuk was ook 
het idee om aan de genodigden een 
boek met opdracht te vragen voor de 
boekenkast in de loungeruimte. Vele 
spannende titels van boeken trokken 
voorbij. Alleen al daarom is een 
bezoek aan de Courage Sionshof de 
moeite waard. 

N
IE

U
W

S
 V

A
N

 D
E

 D
O

R
P

S
V

E
R

E
N

IG
IN

G

VAN DE VOORZITTER

Els de Witte



Nummer 15, Jaargang 44

Vervolg "van de voorzitter"

E-mailadressen
Tijdens de algemene ledenvergadering 
van februari j.l. is besloten dat het 
bestuur van de Dorpsvereniging haar 
leden in het vervolg zo veel mogelijk 
per e-mail gaat berichten. Te denken 
valt daarbij aan actuele informatie, 
vergaderstukken en uitnodigingen. 
Om e.e.a. te kunnen operationaliseren 
wil het bestuur het bestaande e-
mailbestand van haar leden 
actualiseren en verzoekt haar leden in 
dat kader een mail te sturen naar 
secretariaat@ 
dorpsverenigingheiliglandstichting.nl 
en daarin aan te geven dat de 
afzender geen bezwaar maakt tegen 
opname in het e-mailbestand van de 
Dorpsvereniging en tegen het krijgen 
van electronische post. Overigens 
blijven de leden zonder (bekend) e-
mailadres op papier berichten 
ontvangen en blijft ook de Oorschelp 
op papier voor alle bewoners 
verschijnen.

Het is zo 2011
Het kan niet vaak genoeg gezegd 
worden dat volgend jaar Heilig 
Landstichting 100 jaar bestaat.

En om te zorgen dat dit niet 
ongemerkt voorbij gaat, is een - 
tijdens de algemene ledenvergadering 
van de Dorpsverenging geformeerde - 
initiatiefgroep aan de slag gegaan om 
de nodige werkzaamheden voor te 
bereiden en op elkaar af te stemmen. 
Ideeën rollen over elkaar heen. Hoe 
voorkomen we dat alles tegelijk of 
helemaal niet gebeurt? Wie gaat wat 
doen? Wie wil mee helpen? Wie wil 
meebetalen? Vragen we subsidie aan 
of zoeken we sponsoren, of allebei? 
Kortom, vooralsnog heel veel 
organisatorische besognes. Worden 
we een eigen stichting? Formeren we 
een Commissie van Aanbeveling? De 

komende tijd zult u over dit alles 
uitvoerig en regelmatig worden 
bericht.

Naast deze besognes wil de 
werkgroep graag weten of er nog 
plannen of ideeën bij u of of uw club 
leven. Zo ja, neem contact op met de 
Dorpsvereniging.

Per email: 
secretariaat@dorpsverenigingheiligland
stichting.nl of rechtstreeks bij een van 
de leden van de initiatiefgroep te 
weten: René Jansen, Eric Reijnen, Pim 
Spaan, Frans Geertsen, Gerard 
Scheenstra, Joost Meuwse en Hans 
Cramer. 

Voorzitterswissel
Twee jaar geleden nam ik per acuut 
het voorzitterschap over van Tineke 
van de Brug omdat zij verhuisde naar 
een plek buiten HLS. Tineke was twee 
jaar voorzitter geweest van het 
platform dat voorbereidingen had 
getroffen voor de oprichting van de 
Dorpsvereniging Heilig Landstichting 
en daarna twee jaar voorzitter van het 
eerste bestuur ervan. Na zelf twee 
jaar voorzitter te zijn geweest vond ik 
dat het moment gekomen was om bij 
me zelf na te gaan: ga ik (nog twee 
jaar?) door of niet. Om een aantal 
persoonlijk redenen heb ik voor het 
laatste gekozen. Het bestuur kon mijn 
besluit respecteren en heeft 
vervolgens - tot groot genoegen van 
mij en mijn medebestuursleden - 
Hans Cramer, die kortgeleden het 
penningmeesterschap had 
overgedragen aan Marcus Matthias, 
bereid gevonden de voorzitterstaken 
van mij over te nemen. Hans is 
inmiddels enthousiast van start 
gegaan. Zelf blijf ik voorlopig deel uit 
maken van het bestuur en zal me met 
name bezig houden met de oprichting 
van een buurtnetwerk (zie pagina 7).
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GS inds vorig jaar woon ik met 
mijn gezin in Heilig 
Landstichting. Inmiddels 

hebben we ons plekje gevonden en 
neem ik graag het ambt van 
penningmeester van de 
Dorpsvereniging Heilig Landstichting 
over. In het begin van ons verblijf in 
het dorp werden we door een lid van 
de Dorpsvereniging welkom geheten. 
Dat was heel goed, want de 
Dorpsvereniging is een vast baken in 
ons dorp. Ik denk dat ons dorpje erg 
geholpen is met de Dorpsvereniging, 
bijvoorbeeld als het gaat om ons op 
de hoogte te houden van de lokale 
politieke kwesties of als het gaat om 
de kennis van elkaar te versterken.

Toen we naar hier verhuisden, hoorde 
ik het gerucht dat ik met een huis ook 
een begraafplaats heb gekocht. Dat 
bleek jammer genoeg een sprookje! 
Het is ook een sprookje als u van 
mening bent, dat u met het verhuizen 
naar Heilig Landstichting ook meteen 
lid van de Dorpsvereniging bent. Het 
lidmaatschap van de Dorpsvereniging 
moet u net als de begraafplaats eerst 
verwerven, maar voor slechts € 10 per 
jaar en… voor het hele gezin. Het zou 
mooi zijn als u ook erbij was…

VAN DE PENNINGMEESTER 

Marcus Matthias

EEUWFEEST 
D e afgelopen weken is de 

initiatiefgroep Eeuwfeest 
Heilig Landstichting van start 

gegaan. 

Als eerste hebben we ons gebogen 
over de vraag wat we willen doen en 
hoe we dat gaan aanpakken.

Laten we over ons doel duidelijk zijn: 
In 2011 bestaat de Stichting Heilig 
Landstichting 100 jaar en willen wij 
van dit jubileumjaar voor het gehele 
dorp een onvergetelijk jaar maken. 
Een jaar waarin tal van gezellige en 
boeiende activiteiten worden 
georganiseerd. Deels zullen dit 
bestaande activiteiten zijn, die een 
extra impuls krijgen. Deels kunnen dit 
ook activiteiten zijn die speciaal voor 
dit jaar worden georganiseerd. De 
initiatiefgroep is zeker niet van plan 
alles zelf te gaan organiseren, maar 
zal als drijvende kracht organisaties 
benaderen. Indien gewenst en/of 
noodzakelijk zal zij meehelpen bij de 
organisatie. In andere gevallen zal zij 
zelf het initiatief nemen en uitwerken. 
Hoofdzaak is dat 2011 een bruisend 
jaar wordt voor jong en oud. Een jaar 
waarin initiatieven ontstaan waarvan 

we nog jaren lang plezier zullen 
hebben. 

De Dorpsvereniging heeft het initiatief 
genomen en zal zeker al haar 
middelen inzetten om 2011 tot een 
succes te maken. Tijdens de eerste 
bijeenkomsten is afgesproken dat er 
een aparte stichting zal worden 
opgericht die de initiatieven bundelt 
en subsidies en andere geldstromen 
zal beheren. De Oorschelp zal als 
spreekbuis dienen voor de Stichting. 
Ook heeft de initiatiefgroep een aantal 
mensen uit Heilig Landstichting 
benaderd als Comité van Aanbeveling. 
Uiteraard zal nauw samengewerkt 
worden met de jubilarissen.

De initiatiefgroep doet een oproep aan 
alle mensen en organisaties die mee 
willen werken aan het organiseren van 
(delen van) dit Eeuwfeest. 

U kunt ons bereiken via 
secretariaat@dorpsverenigingheiligland
stichting.nl  Ook zullen we zo snel 
mogelijk op de website van de 
Dorpsvereniging ruimte inruimen voor 
de laatste ontwikkelingen. 
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Midzomerfeest 2010

Antwoordstrook Vossenjacht kinderen, gaarne inleveren vóór 10 juni 2010!
Adres en tel.: …………………………………………………………………………………………..….…
e-mail:…………………………………………………………………………………………………..……
1. Naam:……………………………leeftijd:……3. Naam:…………….........………….leeftijd:………….
2. Naam:……………………………leeftijd:……4. Naam:…………….……………….leeftijd:……...…..
5. Naam:……………………………leeftijd:……6. Naam:…………….……………….leeftijd:……….....
Antwoordstrook vrijwilligers, gaarne inleveren per ommegaande!!!!!!!!! i.v.m. organisatie
0 Geeft zich op als vos 
0 Geeft zich op als vrijwilliger voor hand-en spandiensten 
Naam:………………………………………………………………………………………………………..
Adres en tel.:……………………………………………………………………..………………………….
e-mail:……………………………………………………………………………………………………….

H et Oranjecomité organiseert het 
jaarlijkse Midzomerfeest op zaterdag 19 
juni 2010 van 10.30 tot 13.00 uur op 

het terrein van Museum Oriëntalis. Dit keer 
heeft het comité een vossenjacht georganiseerd 
voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar. 

Iedereen uit Heilig Landstichting is van harte 
uitgenodigd om die ochtend ook een bezoek te 
brengen aan het Museum Oriëntalis. Het 
Oranjecomité zorgt voor een koffie- en 
theeterras. Al zijn de gebouwen gesloten, er is 
alle ruimte om een wandeling over het terrein te 
maken.

Voor de vossenjacht kunnen we ook nog vossen 
gebruiken (zie daarvoor ook de antwoordstrook).

Dit jaar komen we niet langs met de 
collectebus. Niettemin stellen we financiële 

bijdragen van buurtbewoners zeer op prijs om 
de activiteiten van het Oranjecomité te 
financiëren (Midzomerfeest en Sinterklaas). U 
kunt een bijdrage overmaken op 
rekeningnummer 1874.07.835 t.n.v. het 
Oranjecomité Heilig Landstichting of uw steentje 
bijdragen tijdens het feest via de collectebus.

Aanmelden graag per ommegaande (uiterlijk 10 
juni) via onderstaand strookje of via de e-mail: 

Secretariaat Oranjecomité, p/a Wieke Coenen, 
Petruslaan 10,  w.sinia@wxs.nl of via Marian van 
Kraaij, Nijmeegsebaan 74.

N.B.  In verband met de voetbalwedstrijd Nederland – Japan 

op 19 juni a.s. (te volgen op een groot scherm in ´t Zaaltje 

aan de Carmelweg vanaf 13.00 uur) organiseert het 

Oranjecomité dit jaar het feest ’s ochtends i.p.v. ’s middags. 

UITNODIGING HOTEL 
RESTAURANT ROZENHOF

O p zondag 14 maart jl. waren alle 
inwoners van ons dorp uitgenodigd voor 
de receptie in hotel-restaurant 

Rozenhof. De familie Vermeulen wilde ons graag 
het vernieuwde restaurant presenteren, de 
keuken laten bekijken en de gerenoveerde 
hotelkamers tonen.

En daar zijn zij op een voortreffelijke manier in 
geslaagd. Dat zij gastvrijheid hoog in hun 
vaandel hebben staan is deze middag 
overduidelijk gebleken, samen met hun zeer 
vriendelijke personeel.

De gasten werden ontvangen met een feestelijk 
glas prosecco en de rest van de middag vloeide 
de drank rijkelijk!

Ook aan hapjes ontbrak het zeker niet. Heerlijke 
amuses, smaakvolle sushi’s, voor de liefhebbers 
zalige oesters, superverse tongfilet, grietfilet 
met bijbehorende wortelpuree en saffraansaus, 
op de tong smeltende kalfssukade met 
knolselderijpuree, vele bijzondere kazen als 
dessert met ovenvers “bloembrood” en 
tongstrelende zoete desserts, zoals o.a. 
chocolademousse, kaneelparfait en ananas.

Bij het schrijven hiervan loopt me nog het water 
in de mond!

Wie niet geweest is, heeft zeker iets unieks 
gemist, want het was reuze gezellig.

Dat dit in ons dorp gebeurt is ontzettend leuk 
en daar bedanken wij de familie Vermeulen heel 
hartelijk voor!

Marja van Rossum-van Oppenraaij
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In 2009 heeft de gemeente Groesbeek de 
nota Ouderenbeleid 2008-2010 doen 
verschijnen. 

Naar aanleiding daarvan heeft, in het 
voorjaar van 2009, overleg 
plaatsgevonden tussen:

• vertegenwoordigers van het bestuur van 
de Dorpsvereniging Heilig Landstichting, 
• een delegatie van het bestuur van de 
Katholieke Belangen Organisatie voor 
senioren (KBO) Afdeling Heilig 
Landstichting en 
• medewerkers van de Stichting Welzijn 
Groesbeek (SWG).

Tezamen hebben zij, als Stuurgroep 
Ouderbeleid, op zich genomen om na te 
gaan hoe deze nota in de praktijk valt te 
vertalen naar de leefsituatie in ons dorp.

In ons dorp wonen naar verhouding veel 
ouderen. Om actief te kunnen blijven en 
zelfstandig te kunnen blijven wonen heeft 
een aantal van hen wellicht op de een of 
andere manier hulp nodig. Met betrekking 
daartoe zijn in de voornoemde Stuurgroep 
onder meer de volgende vragen 
opgekomen:

• welke ondersteuning zou voor deze 
bewoners wenselijk zijn?
• wat kan er op dit terrein door de 
Gemeente of de SWG worden gedaan?
• zijn er ook taken weggelegd voor de 
Dorpsvereniging HLS en/of voor de KBO?

Om iets te doen voor ouderen die minder 
mobiel zijn, misschien het contact met 
dorpsgenoten gaan missen of zich 
eenzaam voelen is het plan opgevat om 
stap voor stap een Buurtnetwerk tot leven 
te brengen. Dit Buurtnetwerk staat ten 
dienste van bewoners die vragen hebben 
met betrekking tot het welzijn van zichzelf 
of het welzijn van een buurvrouw of 
buurman.

Ook kan dit netwerk dienen om al doende 
antwoorden te vinden op deze vragen – en 
om weer nieuwe vragen te ontdekken.

Een eerste stap naar een Buurtnetwerk is 
het streven per straat tenminste een 
contactpersoon te vinden bij wie bewoners 
kunnen aankloppen.

Inmiddels heeft een aantal medebewoners 
zich bereid verklaard om contactpersoon 
te willen zijn. In de afgelopen maanden 
zijn zij twee maal bij elkaar geweest om 
nader kennis te maken en zich op hun 
(eventuele) taak te bezinnen. In de 
volgende Oorschelp hopen we een 
overzicht van hun namen en adressen te 
kunnen publiceren.

Als tweede stap worden er ideeën 
verzameld over services, die voor ouderen 
van belang kunnen zijn. Zo zijn al de 
volgende initiatieven ondernomen:

• vanaf september met een zekere 
regelmaat (bijvoorbeeld eens per maand) 
bij Hostellerie Rozenhof een lunch (à €10,- 
p.p.) te organiseren voor diegenen die 
daarvoor belangstelling hebben;
• de boodschappendienst van Nico de Wit 
(=Plusmakt in Beek) onder de aandacht 
 brengen;
• informatie verstrekken over 
ondersteuning, die de Gemeente 
Groesbeek biedt, aan ouderen.

Als derde stap maken we nu, in de 
Oorschelp, deze ontwikkeling aan u 
bekend – anders kan het ook geen 
‘netwerk voor en door het dorp’ worden! 
Alleen met de directe medewerking en 
ruggensteun van u bewoners van ons dorp 
ontstaat er een levensvatbaar netwerk. 

Op dit stukje horen wij dan ook heel graag 
reacties van u. Deze kunt u doorgeven 
aan een van de onderstaande 
bestuursleden, waar u ook terecht kunt 
met al uw vragen. Bij hen kunt u ook nu al 
aangeven belangstelling te hebben voor 
de lunch bij Rozenhof of de 
boodschappendienst van Nico de Wit. 

Eva Spanhoff, (T 3224442, e-mail 
spanhoff.suerink@inter.nl.net), 
Marja van Rossum (T 3220931, e-mail 
marjavanoppenraaij@hotmail.com), 
Els de Witte (T 3241841, e-mail 
elsdewittevanderschoot@planet.nl).

Els de Witte

EEN NETWERK VOOR EN DOOR HET DORP
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H et zal de meeste mensen niet 
ontgaan zijn, dat er in het 
Kerkebos flink huisgehouden 

is. Het was de bedoeling dat er 
“groot onderhoud” zou worden 
gepleegd. Daarvoor waren 
vergunningen aangevraagd. De 
Eerste Hulp Stichting en de 
Gemeente Groesbeek lieten 
desgevraagd weten, dat alle 
vergunningen in orde waren. Maar bij 
navraag bij het desbetreffende 
ministerie bleek dat niet te kloppen. 
Er mocht niet begonnen worden met 
het verwijderen van de met rood 

gemerkte bomen en het 
struikgewas.

En de tijd begon te dringen, 
want op 15 maart begon het 
broedseizoen en dan moet het 
bos met rust gelaten worden, 
tot november. De laatste 
vergunning werd afgegeven op 
de dinsdag van de week voor 15 
maart. Onder strikte 
voorwaarden mocht er “gedund” 
worden. Er waren toen nog drie 
dagen te gaan voor 15 maart.

Van de strikte voorwaarden 
kwam geen spat terecht. Er 
moest een bioloog aanwezig zijn 

om te controleren of het kappen 
gebeurde op verantwoorde wijze, 
zonder het bos verder aan te tasten. 
Ook mocht de bodem niet worden 
omgewoeld. Er mocht slechts 6% van 
de bomen gekapt worden.

Maar er kwam een monster van een 
machine, met drie ronde zagen, die 
om het onderste stuk van een 
boomstam werden geklemd. De stam 
werd doorgezaagd en de hele boom 
viel om. En in die val werden er nog 
twee of drie andere bomen 
meegenomen, ook bomen zonder 
rood merkteken. Daarna trok de 
machine de boom met een vaart naar 
zich toe en zaagde hem in mootjes. 
Alles wat daar nog aan struikgewas 
stond ook vernielend.

Drie dagen lang ploegde het monster 
nietsontziend dwars door het bos, 
diepe gaten, vernielde paden, 
ontworteld struikgewas, gevelde en 
geschonden bomen achterlatend.

De week daarna kwam er een andere 
machine het nog eens dunnetjes 
overdoen om de stukken 
boomstammen op te halen. Takken 
en struikgewas bleven achter. 

Ongeveer 50% van de bomen is 
gekapt.
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Ravage in het Kerkebos

Marleen Moggré
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Werkzaamheden aan de Nijmeegsebaan

(het vervolg)

I n het verlengde van het artikel in de 
vorige Oorschelp over de 
werkzaamheden aan de 

Nijmeegsebaan zijn huis-aan-huisfolders 
verspreid om de bewoners te informeren 
en op te roepen hun mening – per e-mail 
– te zenden aan de Provincie. 

Verscheidene bewoners blijken dit 
daadwerkelijk gedaan te hebben, maar 
het heeft niet geleid tot het wijzigen van 
de plannen van de Provincie. “The show 
must go on!”; de aannemer was besteld. 

Gedurende enige weken maakte dagelijks 
geraas van auto’s plaats voor nachtelijk 
gegrom van werkzaamheden aan de baan. 
Het wegdek is – het moet gezegd worden 

– prachtig vernieuwd en de halteplaatsen van de bussen zijn 
aangepast aan de laatste vereisten.

De bewoners die gereageerd hebben, ontvingen enkele weken 
geleden een brief van de Gedeputeerde van de provincie 
Gelderland; daarin werd medegedeeld waarom een er geen 
voorzieningen zijn getroffen (statistisch onvoldoende ongevallen) 
en dat we het zullen moeten doen met oversteekplaatsen ter 
hoogte van de Panovenweg en de rotonde.   

De Dorpsvereniging beraadt zich nog op welke wijze zij – al dan 
niet – actie gaat voeren voor meer en betere oversteekplaatsen. 

Hans Cramer

Banneux Pelgimstocht 2010
Nu 40 jaar geleden kwam Ben Evers op het idee 
om met mensen uit Heilig Landstichting een 
bedevaart naar Banneux te maken. De eerste 
jaren ging dat met kleine groepjes, maar ieder 
jaar werden dat er meer. Ongeveer 30 jaar 
geleden begon men deze bedevaart naar ”Maria - 
Moeder der Armen” wat grootser op te zetten en 
rond het jaar 2000 was het aantal deelnemers 
gegroeid tot 120 personen, bedevaartgangers 
niet alleen afkomstig uit Heilig Landstichting 
maar ook uit Berg en Dal, Groesbeek, Malden, 
Mook en Nijmegen. Al 27 jaar lang begeleidt 
Pastor Rabou deze bedevaart, steeds weet hij de 
pelgrims tijdens zijn preken in Banneux, bij de 
Eucharistieviering en ziekenzegening te 
inspireren. Ook dit jaar vertrokken op 2 juni , ’s 
morgens in alle vroegte 64 pelgrims naar 
Banneux. Op de heen en terugweg werd gestopt 
in Graethem om de inwendige mens te 
versterken. Rond half 12 kwamen we bij het 

heiligdom aan en had het, uit de meegereisde 
pelgrims samengestelde, koortje nog voldoende 
tijd om even te repeteren. Dit jaar was er alleen 
voor de groep uit Heilig Landstichting een 
Eucharistieviering waarin Pastor Rabou voorging. 
Daarna zwermde onze groep uit, naar de 
bronnen, de kapel, kruisweg en niet te vergeten, 
naar de op korte afstand aanwezige restaurants. 
Om 15.00 uur verlieten we Banneux. De 
traditionele ziekenzegen werd dit jaar gehouden 
in een prachtige kapel in Thorn. Deze Mariakapel 
is op een steenworp afstand van Graethem, waar 
we tegen kwart voor 6 aan een goede koffietafel 
begonnen. Met nauwelijks 15 minuten vertraging 
op ons reisschema arriveerden we weer in Heilig 
Landstichting. Deze dag werd begunstigd door 
geweldig mooi weer, een leuke sfeer bij alle 
deelnemers die bij iedere stop weer op tijd 
aanwezig waren en natuurlijk door de prettige 
rijstijl van onze chauffeur Jan Job van de Betuwe 
Express.
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Historische wandeling op 26 juni

D e Heemkundewerkgroep Heilig Landstichting 
organiseert op zaterdag 26 juni een historische 
wandeling door de bossen tussen Berg en Dal en 

Heilig Landstichting. Thema: de geschiedenis van de 
bossen, landgoederen en boerderijen. De excursie wordt 
geleid door Klaas Bouwer, auteur van het boek ´Een 
notabel domein; de geschiedenis van het Nederrijkswald´. 

Aanvang 13.30 uur bij het begin van de betonnen muur 
(bocht Koning Davidlaan). Duur:  ca. 3 uur inclusief 
theepauze. Deelnamekosten  € 3,-- . Maximum aantal 
deelnemers: 20.  Aanmelden: bij voorkeur via 
k.bouwer7@upcmail.nl of tel. 024-3227281.

De finale naar de Vrijheid 1944-

D e luchtlandingen op 17 september 1944 
van de 82ste All American Airborne 
Divisie, tijdens de geallieerde operatie 

Market Garden, zijn nu meer dan 65 jaar 
geleden. Bijna niemand kan zich nog voorstellen 
welke verschrikkingen de bevolking van de stad 
Nijmegen en omstreken in de daarop volgende 
maanden tot de algehele Duitse capitulatie 
moest doorstaan.

Ook over de grootte en de felheid van de 
militaire operaties in het vroege voorjaar van 
1945, operaties die leiden tot de verovering van 
het gebied tussen Maas en Rijn, het oversteken 

van de Rijn 
mogelijk 
maakten en 
uiteindelijk 
resulteerden in 
de bevrijding 

van Nederland, kunnen weinigen zich een 
voorstelling maken. 

Dinsdag 14 september 2010 houdt onze 
Heemkunde werkgroep een Power Point 
presentatie over dit onderwerp. Het verhaal 
wordt geïllustreerd met historische en 
hedendaagse beelden, het verleden wordt 
gekoppeld aan de vredige en welvarende 
situatie van vandaag.

De presentatie vindt plaats in het wijkgebouw 't 
Zaaltje aan de Carmelweg in Heilig 
Landstichting. Aanvang 20.00 uur. Nadere 
gegevens volgen eind augustus in een speciale 
uitnodiging.
Namens de Heemkunde werkgroep “Van Ploeg 
tot Heilig Landstichting“.

Bouw GGZ gestart

O p 1 juni jl. hield de GGZ voor de vierde 
maal een voorlichtingsbijeenkomst over 
haar bouwplannen aan de 

Nijmeegsebaan. Het goede nieuws waar de 
directeur algemene zaken de aftrap mee deed, 
was dat de financieën dermate rond waren, dat 
de daadwerkelijke start met de 
grondwerkzaamheden begonnen was.  Op basis 
van de ervaringen was er dit keer gekozen voor 
een gezamenlijke vergadering van patiënten, 
medewerkers en omwonenden. Het vertrouwen 
in de bouwcommissie is klaarblijkelijk zo groot 
dat slechts een 25 mensen de moeite hadden 
genomen om naar deze bijeenkomst te komen. 
Hiervan een zestal omwonenden (en leden van 

de Dorpsvereniging). Naast een toelichting op 
het masterplan kregen we door de architecten 
uitleg bij de gebouwen die in de eerste fase 
gebouwd gaan worden. Gebouwen die goed 
harmoniseren met het landschap qua vorm en 
materiaal. Vanuit de zaal werden nog enkele 
vragen gesteld over de veiligheid van de 
bewoners. Frans Geertsen vroeg namens de 
Heemkundevereniging of zij geïnformeerd 
kunnen worden bij mogelijke bodemvondsten, 
die niet meteen archeologische waarde hoeven 
te hebben, maar wel interessant kunnen zijn 
voor de vereniging. 

Zelf kunt u de plannen bekijken op de website 
www.ggznijmegen.nl 

Frans Geertsen

De voetbalwedstrijd 
Nederland – Japan op 
19 juni a.s. is te 
volgen op een groot 
scherm in ´t Zaaltje 
aan de Carmelweg 
vanaf 13.00 uur.
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Nieuw Leven

N ieuw leven, dat kun je wel zeggen. 
Aan alle kanten zien we de kleuren 
opkomen in de natuur. Het heeft 

even geduurd, omdat de winter zolang 
duurde, maar dan heb je nu in hoog tempo 
ook wat. Onze tuinen, in alle soorten en 
maten, vullen zich weer met geuren en 
kleuren, de een nog vrolijker dan de ander. 
En dan zijn er van die knapperds die elke 
week wel weer een nieuwe soort laten 
opkomen, in weer een andere vorm en 
uitstraling. Je ziet, ook nu het alweer warmer 
wordt (en naar ik hoop ook blijft – het is nu 
net na Pinksteren), weer meer vrolijke  
gezichten, de groeten worden warmer, de 
praatjes langer, de misère van de winter 
moet eruit. Wist je al dat… en dan komt er 
een mooi, en soms ook triest verhaal, over 
wat er allemaal de afgelopen maanden is 
gebeurd. Het zijn niet de grote verhalen over 
wat er in de wereld of in Nederland speelt, 
natuurlijk hebben we het ook daarover, maar 
over het algemeen over het wel en wee in 
ons dorp. Geboorte, dood, ziekte, verlossing 
en verlating, het is er allemaal, en we 
krijgen er allemaal, ieder op zijn eigen tijd, 
mee te maken. Ook dat is natuur, ook al 
wensen we ons dat niet altijd. Ik was erg 
geroerd door de bazin van Tommy (ik schreef 
daar een jaar geleden over), die vol trots 
vertelde over haar nieuwe hond, en je ziet 
haar met nieuwe energie door het dorp 
lopen. Dat zijn de kleine dingen die tellen.

Nieuw leven, ook na 100 jaar. Ons dorp 
bestaat volgend jaar 100 jaar en daar is een 
initiatiefgroep al hard mee bezig. Wij (ik zit 
er ook bij) willen er een echt dorpsfeest van 
maken, het eeuwfeest van ons dorp dat al 
zo’n lange geschiedenis heeft. Wij gaan 
ervan uit dat iedereen daar wel een kleine of 
grote bijdrage aan wil leveren, je hoort er 
tenslotte bij. En vele handen maken een 
mooi feest, omdat dan ook veel ideeën 
samenkomen. Laat je niet afschrikken van: 
het duurt nog zo lang, wat zou een ander 
nou leuk vinden, ik ben helemaal niet 
creatief, maar doe gewoon mee. Laat je 
gedachten wapperen, hou het niet voor je, 
deel het met ons, en je zult zien, enthousiast 
doe je jouw stukje. En met elkaar hebben we 
het voor elkaar. Voor elkaar, dat is toch de 
zin van ons dorpsleven. Dus, meld je aan, 
elders in dit blad staat er nog meer over 

geschreven, en ook mij kun je natuurlijk 
benaderen. Ik ben heel benieuwd!

Nieuw leven, ook voor mij. Na een 
spannende verkiezingsuitslag en even 
spannende besprekingen met de nieuwe 
raad, ben ik uiteindelijk toch weer wethouder 
van onze mooie gemeente geworden. Ik ben 
daar erg blij mee, want nu kan ik een aantal 
zaken die ik erg belangrijk vind en waarvoor 
de afgelopen 4 jaar eigenlijk te kort waren, 
verder ontwikkelen. En dan gaat het mij 
vooral om mensen, die van onze sociale 
regelingen gebruik moeten maken, ander 
perspectief te geven. Een perspectief op 
werk, betaald of onbetaald, om daarmee 
deel uit te kunnen maken van onze 
samenleving. Dat is o zo belangrijk, erbij 
horen, een zinvol leven te leven. Niet voor 
niets zegt mijn partij: iedereen doet mee. Ik 
hoop dat dat ook na de komende 
kamerverkiezingen waar gemaakt kan 
worden, dat niet rauwelings ingezet wordt op 
grofmazig bezuinigen (en bezuinigen moet, 
om ook de komende jaren voldoende geld 
over te hebben om ons land, en dus ons en 
onze kinderen, perspectief te laten houden), 
maar dat ingezet wordt op een programma 
in een coalitie met hart voor onze 
samenleving.

Nieuw leven, ook voor ons. Ik schreef de 
vorige keer over onze dochter in Engeland, in 
verwachting. En ook daar nu nieuw leven. 
Een kleindochter, een wolk van een kind. We 
voelen ons groots en trots, morgen gaan we 
er naar toe, even vasthouden. En dan sta je 
even stil bij de voortgang van het leven, zo 
is het goed. En zeker weten, ook voor haar 
moeten we ervoor zorgen dat onze 
samenleving perspectief houdt, daar is ze 
veel te belangrijk voor.
Tot de volgende keer.

Pim Spaan
wethouder vanuit de PVDA

Nijmeegsebaan 72
6564CH Heilig Landstichting

024 3604936
06 54266189

pimspaan@chello.nl

Pim Spaan, Wethouder
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Kijk op de website voor het laatste nieuws: www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl
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Amnesty International: 
GOED NIEUWS
Korte impressies:

Er is veel te vertellen over het werk van 
Amnesty International, wereldwijd. Dat er veel 
onrecht is in de wereld, dat weten we. Daar 
kunnen we wel eens wakker van liggen. Maar 
elke maand bereikt ons ook 
GOED NIEUWS.

Deze maand: vier 
gewetensgevangenen, 
mensenrechtenactivisten, 
VRIJ! resp. uit Egypte, Peru, 
Iran en Zimbabwe.

Voor Carlos Jorge Garay uit 
Peru (om een voorbeeld te 
geven) voerde Amnesty 
wereldwijd jarenlang actie 
voor zijn vrijlating. Nu, na 15 jaar gevangenis: 
VRIJ!

Herenigd met zijn gezin. Het is een druppel op 
een gloeiende plaat, maar toch… elk 
mensenleven is er één.

Amnesty ontvangt dankbrieven voor de soms 
duizenden kaarten en steunbetuigingen die men 
in de gevangenis ontving.

Naast de inzet van Amnesty voor 
gewetensgevangenen, vormt het ‘STOP GEWELD 
TEGEN VROUWEN’ een nieuw aandachtspunt op 

de agenda van Amnesty. Dit is voornamelijk 
gericht op het seksueel geweld tegen vrouwen 
in oorlogsgebieden, verkrachting als 
oorlogswapen. Daar worden wij wederom niet 
vrolijk van. Maar, wat de foto laat zien is weer 

goed nieuws: Niet minder 
dan 138.983 
handtekeningen, met de 
oproep ‘STOP GEWELD 
TEGEN VROUWEN!’, worden 
hier overhandigd aan de 
Ambassadeur van de 
Democratische Republiek 
Congo. Amnesty laat weten 
dóór te gaan met de strijd 
tegen seksueel geweld.

Sinds 1973 begon Amnesty 
International haar werk tegen de doodstraf. 
Vandaag de dag heeft tweederde van alle landen 
de doodstraf bij wet of in praktijk afgeschaft. 
Deze positieve trend richting wereldwijd-
afschaffing-van-de-doodstraf zet zich voort, 
maar er is nog een lange weg te gaan.

Het goede nieuws houdt ons, de schrijfgroep 
voor Amnesty, de moed erin. Internationale 
lobby en schrijfacties blijven nodig!

Rian Fritschy-Steenhof




