
OORSCHELPNieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting

Nummer 16, Jaargang 4 September 2010

Van de redactie 2

Van de voorzitter 3

In dit nummer:

      4

Adressen gevraagd 5

Een netwerk voor en 
door het dorp (2)

           
5

Midzomerfeest 2010 6

Opvolger gezocht!          6

Sinterklaas komt weer 
langs!

         
   6

Ondernemen op de 
Landstichting 

           
7

Historische wande-
ling Klaas Bouwer

    

8

Unicef vraagt uw 
aandacht

          
8

Ingezonden brief        9

Programma KBO         9

De restauratie         9

Straatborrel 10

Berichten Kerkebos

Oppas gezocht 10

Column Pim Spaan 11

Wijnproeverij & 
Speechen

          
12

Eeuwfeest

Activiteiten in ´t Zaaltje
Bridgen

Op iedere dinsdagmiddag is er 

bridgen van 14.00 uur tot 17.00 

uur. Iedereen kan meedoen.

Borrel

De laatste vrijdag van de 

maand: 24 sept., 29 okt. 26 nov.

Zie ook www.zaaltjehls.nl

10

ONDERNEMEN OP DE LANDSTICHTING

R ené Jansen woont sinds vier jaar 

met zijn vrouw Sandra Blom aan de 

Nijmeegsebaan en is afgelopen 

januari begonnen met zijn bedrijf inQasa: 

een ondernemer op de Landstichting.

René is zoon van een aannemer uit Wijchen 

die in de jaren ‘70 en ‘80 ook in Heilig 

Landstichting volop heeft meegebouwd. Na 

de studie bouwtechnische bedrijfskunde in 

Tilburg is hij vijf jaar bij een aannemer in 

dienst geweest, vier jaar bij een 

projectontwikkelaar en zes jaar bij een 

Nijmeegse woningcorporatie.

In een gesprek met hem legt hij uit wat hem 

na aan het hart ligt.

“Te vaak hoor je om je heen dat het 

enthousiasme voor bouwplannen als sneeuw 

voor de zon verdwijnt doordat leuke ideeën in 

regels stranden, er discussies zijn met 

bouwpartijen en dat de verwachting vooraf 

toch te rooskleurig bleek. Ik zie vaak genoeg 

projecten waarvan overduidelijk blijkt dat het 

niet loopt zoals het was afgesproken”. 

Zijn bedoeling is mensen te ‘ontzorgen’ met 

hun ideeën over woon- en bouwplannen. “Ik 

zit met mijn kennis en ervaring namens de 

opdrachtgever aan tafel om grip te houden 

op het hele proces en alle bouwpartijen” 

vervolgt hij.

Ontzorgen doet hij bij particulieren voor 

nieuwbouw en verbouw, inclusief de ideeën 

en adviezen over woningaanpassingen zodat 

mensen oud mogen worden in hun eigen 

omgeving. Iets wat in de nabije toekomst 

heel actueel wordt. “‘Lekker Lang Blijven 

Wonen’ is misschien een goede naam voor 

dat concept. Het beleid is om mensen zo lang 

mogelijk thuis te laten wonen, maar goede 

adviezen erover zijn zeldzaam. De gemeente 

begrijpt niet dat mensen nu nadenken over 

hoe en waar ze over tien jaar willen wonen. 

De regels en de mogelijkheden zijn daar dus 

ook niet op afgestemd. Toch heb ik goede 

ervaringen, inclusief in de 

subsidieverstrekking ervan.”

“En ik begeleid trajecten bij bedrijven. Vaak 

natuurlijk omdat een opdrachtgever geen 

expertise en tijd heeft om plannen over 

huisvesting goed te verwezenlijken. Wanneer 

dit aanpassingen betreffen i.v.m. 

toegankelijkheid voor mindervalide personen 

is er soms flinke subsidie mogelijk voor 

bedrijven. Ik vervul namens de Werkgroep 

Integratie Gehandicapten- WIG ook nog een 

rol om toegankelijkheid te bevorderen bij 

bedrijven en instellingen die in Nijmegen 

gevestigd zijn.”

 Op gebied van vastgoedontwikkeling en 

beheer staat hij corporaties, ontwikkelaars en 

diverse zorgpartijen op interim-basis bij. 

“Voor beheer van particulier verhuurbezit heb 

ik ook nog wel wat goede adviezen.“

 U kunt op de website van René uitvoeriger 

nalezen waar zijn onderneming voor staat. 

www.inQasa.nl

Op uw wandeling in Heilig Landstichting kunt 

u hem tegenkomen met hond Onyx, een 

groot uitgevallen zwarte labrador.
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H et uitbrengen van een 
septembernummer voelt een beetje 
als de start van een nieuw jaar. We 

informeren u met nieuwe berichten, 
aankondigingen van wat komen gaat en 
recensies van wat is geweest.

Het bestuur van de Dorpsvereniging meldt in 
een aantal berichten over de activiteiten die 
zij organiseren, over het Eeuwfeest; de 
activiteiten van het Dorpsnetwerk.

De “ondernemers” van de Landstichting geven 
we graag ruimte. Zo leren wij en u onze 
medebewoners kennen. Dit keer zijn het drie 
ondernemers: van inQasa, 
procesmanagement en bouwsupport, en ook 
van een Therapeuten- en van een 
Coachings/Counsellor praktijk.

We kregen de tip dat er nog een 
therapeutenpraktijk op de Landstichting zou 
zijn maar die hebben we niet kunnen vinden. 

Het plan is om door te gaan met de rubriek 
Ondernemen op de Landstichting. We roepen 
grote, kleine en zeer kleine ondernemers op 
om zich te melden als zij ons willen vertellen 
van hun werk/onderneming.

Naast de ondememers zijn er berichten over 
en soms ook foto’s van excursies (een 
wandeling) en festiviteiten (straatfeest en 

midzomerfeest). Daarnaast aankondigingen 
voor een wijnproeverij, een masterclass, en 
het Sinterklaasfeest in ’t Zaaltje. Een oproep 
voor een oppas, een oproep van Unicef, de 
KBO geeft haar programma en natuurlijk de 
column.

We krijgen meer advertenties. Daar zijn we 
natuurlijk blij mee. Ook met ingezonden 
brieven.

Extra aandacht willen we vragen over de 
oproep in het stukje van Heilig Boontjes. We 
ondersteunen graag de vraag of er iemand is 
die de Sint Maarten op de Landstichting wil 
organiseren. Vorig jaar hebben we beloofd dat 
we u via de Oorschelp zouden verwittigen hoe 
u kunt aangeven als u graag heeft dat er 
kinderen langskomen. Die belofte kunnen we 
helaas niet waarmaken aangezien we niet 
weten of deze avond georganiseerd wordt en 
door wie. Hoe dan ook, wat zou het jammer 
zijn als er geen Sint Maarten op de 
Landstichting meer georganiseerd zou worden.

Zie de website van 't zaaltje 
(www.zaaltjehls.nl) voor alle cursussen die 
daar en in het Bosduiveltje gegeven worden.

Namens het bestuur zit voortaan Annelies van 
Gunst in de redactie. Welkom!
Marian van Kraay si gestopt. Heel veel dank.
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L aat ik in mijn eerste ‘Van de 
Voorzitter’ maar beginnen waar Els 
vorige keer is gestopt: “Bij de 

Bestuurswissel”. Velen hebben me op 
straat al gefeliciteerd alsof ik iets 
gewonnen had. Ja, ik heb het 
voorzittershamertje over genomen van 
Els, maar moet nog maar laten zien of ik 
in de voetsporen van mijn beide 
voorgangsters kan treden. Eigenlijk is er 
voor mij niet veel veranderd de afgelopen 
maanden, het blijft namelijk teamwerk, we 
doen het met z’n allen. En het is leuk 
werk. Ik kan iedereen, die dat nog niet 
doet, aanraden om ook op lokaal niveau 
eens actief te worden. Het is lekker dicht 
bij huis, je krijgt er heel veel respons op. 
Echt leuk werk. Een goede gelegenheid 
doet zich natuurlijk voor bij de 
voorbereidingen van het Eeuwfeest. Dan 
willen we met alle organisaties in de Heilig 
Landstichting eens goed uitpakken. Elders 
in deze Oorschelp wordt ervan verslag 
gedaan. 

En kan je niet zo lang wachten, dan kan je 
je al inzetten voor de Jeu de Boules Spelen 
met soep toe. We zoeken nog enkele 

buurtbewoners, die willen meehelpen met 
de organisatie en /of soep willen koken.

Komende maanden zullen we ons als 
Dorpsvereniging verder inzetten voor de 
zaken, die we ons in het jaarplan hadden 
voorgenomen. Zo zal de komende weken 
het buurtnetwerk worden uitgerold en 
hopen we dat de buurtwensen van 2008 
eindelijk worden uitgevoerd. De 
voorbereiding van het Eeuwfeest is in volle 
gang en de presentatie van de voorlopige 
plannen aan de bewoners zullen nog dit 
jaar plaatsvinden. 

Het Midzomerfeest voor de kinderen was 
dit jaar – ondanks de regen – een groot 
succes. Een heel museum als speelterrein 
gedurende een zaterdag. Menig 
Oranjecomité zal groen zien van jaloezie. 
Jong en oud hebben volop genoten van de 
voorbereiding, het verkleden en de 
Vossenjacht. Als goochelaar mocht ik 
‘optreden’ in de Romeinse stad. Grandioos 
hoe de kinderen reageren. En ook voor mij 
was er patat. En daar deed ik het toch 
allemaal voor. 
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VAN DE VOORZITTER

Hans Cramer

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

De Kleur van de Kerk

A fgelopen periode werd de 
Dorpsvereniging benaderd door 
de renovatiemanager van de 

Cenakelkerk. Tijdens de werkzaamheden 
aan de kerk en de pastorie was aan het 
licht gekomen, dat de kerk en de andere 
gebouwen oorspronkelijk niet zo wit waren 
als wij ze kennen. De oorspronkelijke was 
crèmekleurig. Hierdoor ontstond een 
probleem, want in de 
verbouwingsvoorstellen en de door de 
gemeente afgegeven vergunning werd 
steeds uitgegaan van wit, puur wit. 
Formeel diende men bij de gemeente een 
voorstel in te dienen voor het wijzigen van 
de plannen. De gehele procedure zou 
minimaal 6 weken duren. Dure tijd, want 
de renovatie zou in die periode stil liggen 
en de huur van o.a. de stellage zou 
doorlopen. Een verkorte procedure zou 

alleen kunnen als het bestuur van de 
Dorpsvereniging zou kunnen instemmen 
met de wijziging van de kleur. Een 
weekend lang zijn alle bestuursleden en 
andere bewoners van Heilig Landstichting 
benaderd. Niemand kon zich voorstellen 
dat er vanuit de bewoners van het Dorp 
bezwaren zouden zijn tegen de 
oorspronkelijke kleur. Het bestuur heeft dit 
meegedeeld aan het College van 
Burgemeester en Wethouders en ook alle 
bewoners via een huis-aan-huisfolder 
geïnformeerd over haar besluit. Niemand 
heeft alsnog gereageerd en het College 
heeft ingestemd met de wijziging. 
Inmiddels is een van de beide torens in de 
nieuwe kleur geschilderd. Een vergelijking 
is nu makkelijk te maken. Persoonlijk vind 
ik de oorspronkelijk kleur veel mooier en 
ben blij dat wij als bestuur daar ook een 
steentje aan hebben kunnen bijdragen.
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EEUWFEEST 
D e initiatiefgroep voor 

de activiteiten van het 
100 jarig bestaan van 

de Heilig Landstichting is de 
afgelopen maanden enkele 
keren bij elkaar geweest. De 
initiatieven nemen steeds 
concretere vormen aan en ook 
de manier waarop we alles 
gaan organiseren wordt 
duidelijker. In de vorige 
Oorschelp meldden we nog dat 
we een aparte stichting zouden 
oprichten voor alle activiteiten. 
Na verder overleg en naar 
aanleiding van reacties uit het 
dorp is besloten de 
initiatiefgroep een onderdeel 
van de Dorpsvereniging te 
laten blijven en niet een aparte 
stichting op te richten. De 
voornaamste reden hiervoor 
was dat het oprichten van een 
stichting toch een heel gedoe is 
en veel geld kost. En waarom 
zouden we ook. We hebben 
toch een Dorpsvereniging, die 
de initiatieven kan bundelen en 
subsidies en andere 
geldstromen kan beheren. 
Bovendien kan de 
Dorpsvereniging voor 
continuïteit zorgen na 2011. 
Want waarom zou je goede 

initiatieven alleen beperken tot 
jubeljaren. 

Steeds duidelijker wordt, dat 
we het niet allemaal alleen 
kunnen en ook niet volledig 
aan anderen kunnen overlaten. 
We moeten komen tot een 
breed gedragen en door velen 
gezamenlijk uitgevoerde reeks 
van activiteiten door het hele 
jaar 2011 heen. Activiteiten, 
die in sommige gevallen ook 
plaatsvinden, maar nu een 
extra feestelijk tintje kunnen 
krijgen. Een feestelijk tintje 
doordat er net wat meer 
handjes beschikbaar zijn en 
hopelijk ook wat meer geld. 
Maar er zullen ook activiteiten 
speciaal voor dit feestjaar 
worden georganiseerd. 
Sommige activiteiten lijken niet 
echt origineel, maar zijn wel 
leuk en gezellig b.v. een 
grootschalige reünie. Daarvoor 
hebben we de hulp nodig van 
alle huidige bewoners van 
Heilig Landstichting. Want de 
meesten van u hebben wellicht 
adressen van mensen, die 
vroeger in de Heilig 
Landstichting hebben gewoond. 
Alstublieft stuur deze namen 
en adressen naar onze 

secretaris, (zie elders). Joost 
Meuwese haalt de dubbele 
adressen er wel uit. Deze ex-
bewoners van de Heilig 
Landstichting worden dan 
volgend jaar op de hoogte 
gehouden van onze activiteiten 
en zullen uiteraard worden 
uitgenodigd voor een groot 
feest dat we gaan organiseren. 

Op korte termijn willen we met 
alle organisaties uit de Heilig 
Landstichting overleggen hoe 
we elkaar kunnen helpen om 
van 2011 een echt jubeljaar te 
maken. Daartoe nodigen we 
hen op woensdag 29 
september a.s. uit in het 
Zaaltje. Als uw organisatie om 
wat voor reden dan ook geen 
uitnodiging heeft ontvangen, 
kom alsjeblieft toch. Wij willen 
geen enkele organisatie 
uitsluiten, maar hebben 
misschien geen of het 
verkeerde adres van uw 
organisatie. Bewoners, die niet 
direct aangesloten zijn bij een 
organisatie, maar toch 
nieuwsgierig zijn of goede 
ideeën hebben, kom gerust 
langs. We beginnen om 20:00 
uur.

Samen Jeu de Boules 
spelen en soep eten

D e Dorpsvereniging heeft van 
Oriëntalis toestemming gekregen 
om op zondagmiddag 26 

september gebruik te maken van het 
parkeerterrein aan de Meerwijkselaan voor 
de eerste open jeu de boules spelen voor 
jong en oud van Heilig Landstichting.

We verzamelen om 3 uur ‘s middags bij de 
ingang van het museum. Nadat de 
aangepaste spelregels zijn uitgelegd, gaan 
we van start in kleine groepjes. Anders 
dan bij ‘normaal’ jeu de boules, blijven we 
niet steeds op dezelfde plek staan maar 
spelen verder op het volgende stukje van 
het parkeerterrein. Iedere groep loopt zijn 
eigen snelheid. Na anderhalf uur stoppen 

we. De punten worden geteld, de winnaars 
(per groep)worden bekend gemaakt en we 
gaan gezamenlijk pompoensoep eten. 
Hiervoor vragen we nog enkele vrijwilligers 
die, volgens eigen recept, pompoensoep 
willen maken voor 4-6 personen. 
Pompoenen zijn beschikbaar.

Voor deze hopelijk gezellige 
dorpsontmoeting hebben we nodig:

• Mooi weer.

• Veel deelnemers, die zich uiterlijk 
woensdag 22 september hebben 
aangemeld.

• Enkele vrijwilligers, die soep willen 
maken.

• Enkele vrijwilligers om te helpen bij de 
verdere organisatie.
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I n de Oorschelp van juni 2010 heeft u 
voor het eerst enige informatie 
aangetroffen over het Dorpsnetwerk in 

oprichting. Hieronder kunt u het een en ander 
lezen over de voortgang die daarmee wordt 
gemaakt.

Contactpersonen
U hebt reeds kunnen lezen dat het streven is 
om per straat een contactpersoon te vinden. 
Dus iemand, bij wie u als bewoner desgewenst 
kunt aankloppen.

Het zoeken heeft resultaat gehad. Dat treft u 
hieronder aan; in een alfabetische lijst op 
straatnaam.

Samen lunchen
Een tweede actiepunt is geweest: het 
organiseren van een maandelijkse lunch bij 
Hostellerie Rozenhof. Ook dat is gelukt. 

Daarbij nodigen wij van harte die 
dorpsbewoners uit, die het gezellig vinden om 
samen met dorpsgenoten te gaan lunchen.

De eerste lunchbijeenkomst zal zijn op: 
woensdag 27 oktober 2010 om 1200 uur.

De kosten van deze, ongetwijfeld smaakvolle, 
lunch hebben we weten te beperken tot € 10,-. 

Gaat u graag mee, wilt u dat dan even laten 
weten aan de contactpersoon in uw straat? Is 
deze afwezig, wilt u dan een van de overige 
contactpersonen inlichten?

Boodschappendienst 
Plusmarkt Nico de Wit 
uit Beek-Ubbergen
Deze supermarkt biedt als service aan om 
mensen uit Heilig Landstichting met een busje 
op te halen. Zo krijgt u de gelegenheid om in 
de Plusmarkt rustig uw boodschappen te doen. 
Daarna wordt u, met uw inkopen, weer thuis 
gebracht.

Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken 
dan kunt u daarvoor zelf een telefonische 
afspraak maken. Het adres is:

Plusmarkt Nico de Wit, Waterstraat 27, 6573 
AA Beek-Ubbergen.
Telefoon: 024 684 36 73.

In de volgende Oorschelp hopen wij u verder 
de ontwikkeling van het netwerk voor en door 
het dorp te kunnen melden.

Eva Spanhoff, Els de Witte, Marja van Rossum.

Eva Spanhoff

EEN NETWERK VOOR EN DOOR HET DORP (2)
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Adressen gevraagd.
De Initiatiefgroep Eeuwfeest wil graag alle ex-bewoners van de Heilig Landstichting 
informeren over de activiteiten in 2011.Wij doen een beroep op u. Heeft u nog ergens de 
adressen van uw vorige buren (of heeft u nog geregeld contact), wilt u deze adres(sen) 
s.v.p. naar onze secretaris Joost Meuwese sturen? (Sophiaweg 115, 6564 AB Heilig 
Landstichting of per e-mail: secretaris@dorpsverenigingheiliglandstichting.nl)

STRAAT CONTACTPERSOON ADRES TELEFOON
Andreaslaan Marja van Rossum Andreaslaan 6 322 09 31
Jericholaan Elvi Brouns Jericholaan 1 323 48 52
Joanneslaan Margreet Mooren Joanneslaan 15 360 24 38
Josuelaan Annelies van Gunst Josuelaan 2 355 33 20
Koning Davidlaan Helen van der Ven Koning Davidlaan 23 322 60 08
Lucaslaan Eva Spanhoff Lucaslaan 15 322 44 42
Mozes en Aäronlaan Mia Bruggeman Mozes en Aäronln 17 322 03 63
Nijmeegsebaan Bets Geertsen Nijmeegsebaan 154 323 42 30
Pauluslaan Angela Winterink Pauluslaan 8 322 92 39
Petruslaan Els de Witte Petruslaan 15 324 18 41
Philippuslaan Josine de Groot Philippuslaan 8 322 07 17
Profetenlaan Marijke Oeters Profetenlaan 15 323 80 09
Rechterslaan Wil Peters Rechterslaan 15 323 04 69
Simonlaan Jeannette Meijers Simonlaan 14 323 07 56
Sophiaweg Maria Meuwese Sophiaweg 115 323 11 77
Thaddeuslaan José Campman Thaddeuslaan 9 322 94 34



OPVOLGER GEZOCHT!
Sinds een jaar of vijf coördineer ik met veel 
plezier de Heilige Boontjes. Op zich niet heel 
veel werk. De laatste jaren bestaat het 
voornamelijk uit het onderhouden van de 
mailinglist en de organisatie (met andere 
ouders) van Sint Maarten en van paaseieren 
zoeken. Echter, in combinatie met mijn gezin, 
een drukke baan en veel andere verplichtingen, 
werd het toch wel wat veel. Na goed wikken en 
wegen heb ik daarom besloten om te stoppen 

met de coördinatie van de Heilige Boontjes.

Daarom bij deze een dringende oproep voor een 
nieuwe coördinator van de Heilige Boontjes. 
Zeker met Sint Maarten voor de deur, zou het 
fijn zijn als er snel een coördinator gevonden 
zou worden! Uiteraard kun je ook alleen Sint 
Maarten 2010 organiseren zonder je verder te 
verplichten.

Reacties graag naar woddema@chello.nl 
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H et midzomerfeest was dit jaar in het 
museum Oriëntalis. Er kwamen heel 
veel kinderen en het was super. We 

hebben namelijk een vossenjacht gedaan. 
Daarbij moesten we vele mensen en dieren 
zoeken. Ze waren over het hele bos verspreid.

De vossen waren heel leuk, er was een prinses, 
een tovenaar, de gelaarsde kat en nog veel 
meer sprookjesfiguren. Sommigen waren zo 
goed verstopt dat je ze bijna niet kon vinden. Zo 
was de prinses op de erwt heel goed verborgen. 
Ze lag op een paar matrassen achter het 
muurtje bij de ingang. Maar een paar kinderen 
hebben haar gevonden. In de Romeinse stad 
waren veel verstopt. Sommigen goed, maar 
sommigen ook heel opvallend. Op een van de 
daken stond een goochelaar met een hoge 
hoed. Daar kon je moeilijk naar toe om een 

stempel te halen, maar het zag er wel grappig 
uit. Zelfs in de regen bleef hij staan. Ook waren 
er mensen die ons in de val lokten, want die 
fietsten rond en zagen er heel gewoon uit en 
waren niet verkleed. Daardoor hadden veel 
kinderen van die geen stempel gevraagd (we 
moesten een wachtwoord zeggen en als het van 
onze club was kregen we ook nog een sticker). 
De mooiste vond ik de twee mensen die onder 
de paraplu waren verstopt op het lege 
balkonnetje in de Romeinse stad. Ze hadden ons 
mooi voor de gek gehouden, want het waren 
geen vossen!

Op het einde stond er een hele tafel vol cakejes, 
taarten en limonade. Toen kregen we ook nog 
frietjes. Het was een echte verwendag.

Rosalinda Coenen (9 jaar)

Wendela Woddema-Bot

Sinterklaas komt 
weer langs!
Sinterklaas heeft onlangs met het 
Oranjecomité gemaild. Hij heeft het 
voornemen om op zaterdag 27 
november a.s. in de namiddag langs 
te komen. Zoals altijd vindt het feest 
in ’t Zaaltje plaats. Alle kinderen in 
Heilig Landstichting ontvangen nog 
een uitnodiging met de exacte 
details. 
Het Oranjecomité is bereikbaar via 
Wieke Coenen, tel. (024) 322 18 76 
of via mail w.sinia@wxs.nl

Midzomerfeest 2010

[ advertentie ]
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C hristine Arns, afgestudeerd in 
orthopedagogiek,  is in 1977 
begonnen met onderzoek en advies 

en behandeling van kinderen.

Momenteel behandelt zij volwassenen en 
kinderen voor diverse problemen.
Aan de School der Universele Wijsheid volgde 
zij begin jaren ‘90 de driejarige opleiding 
Hypnotherapie.
Later kwam daarbij EFT= Emotional Freedom 
Techniques. 
Het is vooral dit laatste waar zij zich nu mee 
bezighoudt. 

EFT kan als volgt worden uitgelegd:
Bij nare, emotionele gebeurtenissen wordt het 
energiesysteem in het lichaam aangetast en raakt 
verstoord. Dit kan leiden tot allerlei problemen 
van depressie tot alle soorten angsten.
EFT is erop gericht het energiesysteem weer in 
balans te brengen.
Een behandeling bestaat uit 1 tot 10 sessies van 

ongeveer een uur.
Terwijl de cliënt zich een concrete situatie van een 
nare gebeurtenis herinnert, klopt/tapt de 
therapeut op bepaalde meridiaanpunten in het 

gezicht, tot de emotionele lading van die 
herinnering is verdwenen en hij/zij er 
letterlijk emotioneel vrij van is.  Dat 
herinneren kan op zo’n manier dat het 
nooit al te pijnlijk wordt voor de cliënt. 
Daarna krijgt de cliënt de opdracht om 
zich een nieuwe concrete situatie voor te 
stellen. Op die manier wordt een serie 
gerelateerde situaties afgewerkt door 

telkens op de meridiaanpunten te tappen.

De therapeut leert de cliënt om dit ook zelf te 
kunnen doen. 
Op de website van Christine (www. 
christinearns.nl)
staat een en ander uitvoerig beschreven.
Opgemerkt dient te worden dat de behandelingen 
in de meeste gevallen vergoed worden door de 
verzekering, als men aanvullend verzekerd is.

Ondernemen op de Landstichting

S inds 2009 heeft Esther Hinne zich met 
“Helder, praktijk voor coaching en 
counselling” gevestigd op de Andreaslaan.

Zij coacht en counselt mensen met praktische 
problemen en emotionele problemen. Bij coaching 
gaat het er om dat zij meedenkt bij concrete 
problemen in werk of privé, bijvoorbeeld als je 
staat voor het nemen van een moeilijk besluit of 
als je last hebt van een stressvolle situatie. 
Door vragen te stellen, mee te denken en 
te verhelderen helpt zij om de zaken op 
een rijtje te krijgen. En ze begeleidt je als 
je er vervolgens mee aan de slag gaat. Een 
gemiddeld coachings-en counsellingstraject 
beslaat vijf tot tien sessies.

Maar ook blijven mensen regelmatig “voor 
onderhoud” één of twee keer per jaar komen. 
Esther vindt het fijn dat ze op die manier iemand 
mag “volgen”.

Bij emotionele problemen, bv. bij verwerking van 
een trauma of verlies, is counselling meer geschikt.

Als counsellor is het voor haar een uitgangspunt 
dat ieder mens zijn waarheid in zichzelf heeft en 

dat het er om gaat daarmee in contact te komen.

Door in meerdere gesprekken op een aantal 
punten de diepte in te gaan brengt de counsellor 
iemand meer bij zichzelf waardoor deze in staat is 
om bv. een verdriet of een onduidelijke angst een 
plaats te geven.

Daarnaast is het belangrijk om de ander tot 
handelen te brengen: “wat ga je er aan doen? “ of 

“hoe kan je het beste met deze situatie 
omgaan?”

Kortom: hoe geef je zin aan je leven met 
inbegrip van alles wat je hebt 
meegemaakt? 

Esther heeft psychologie gestudeerd 
(kandidaats) en heeft twintig jaar 

communicatie- en presentatietrainingen gegeven. 
Zij volgde in Arnhem de opleiding Coaching en 
Counselling en begon vijf jaar geleden met 
“Helder”. Zij is aangesloten bij de Algemene 
Beroepsvereniging voor Counselling. Op haar 
website www.helder.cc kunt u één en ander 
nalezen.
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Historische wandeling met Klaas Bouwer
Op een mooie zaterdagmiddag, 26 juni, kwamen we met zo’n vijftien mensen samen bij 
de muur aan het einde van de Koning Davidlaan. Op het programma stond een wandeling 
o.l.v. Klaas Bouwer, emeritus hoogleraar milieukunde. De groep bestond uit mensen van 
Heilig Landstichting maar er waren ook geïnteresseerden uit bv. Malden en Groesbeek. 
Klaas begon 
met een korte inleiding over de geschiedenis van het Nederreichswald. Daarna gingen we 
op pad langs een door hem uitgestippelde route. We stopten op verschillende punten die 
te maken hadden met de waterleiding die door Romeinse soldaten is gegraven. We zagen 
houtwallen en plaatsen met oude dennencultuur. Aan het einde van de wandeling vertelde 
Klaas over de landgoederen die rond de Meerwijkselaan gelegen waren. In het bijzonder 
ging hij in op één van de oudste landgoederen: de Watermeerwijk, schuin tegenover het 
Afrika museum gelegen. Hier stond vroeger een theepaviljoen waar de notabelen van 
Nijmegen de terrassen bevolkten, uitkijkend over de landgoederen van de Meerwijkselaan. 
Tot onze verrassing kwam voor ons de thee ook: Klaas trakteerde de hele groep op een 
drankje bij de kleine Kalebas, het restaurantje van het Afrika museum. Zo kreeg een ieder 
zijn inschrijfgeld weer terug! Het was  zeer de moeite waard om deze wandeling met Klaas 
te maken, die ons met grote kennis en vertelkunst de hele wandeling wist te boeien. Voor 
herhaling vatbaar!
Esther Hinne
Wil Hol

[ advertenties ]

Unicef vraagt uw aandacht
Het is nog vroeg om nu al aan de kerstkaarten, 
adventskalenders, agenda’s 2011 en andere 
cadeauartikelen te denken. Maar de tijd gaat 
snel. Vanaf begin november start de verkoop 
van de producten van Unicef aan mijn huis weer.

Ik blijf u hiervan op de hoogte houden via de 
Oorschelp. U ontvangt eind oktober de folder 

van Unicef met het nieuwe aanbod aan 
artikelen. Ondersteun de kinderen in de wereld 
die het hard nodig hebben, ondersteun Unicef! 

Verkooppunt Unicef Heilig Landstichting,
Petruslaan 4

Marij de Groot

Sionshof
3-gangen maandmenu voor september

Nazomeren op z’n Grieks

Gagrides me feta
(Gegratineerde scampi’s met fetakaas)

***
Soulva chirini

(Cypriaans gemarineerde varkenshaas
Met een lichte citroensaus)

Garnituren zoals a la carte
***

Griekse yoghurttaart

Dit alles voor slechts 23,50 euro!
Kali orexi!



Naar aanleiding van het artikel "Ravage in 
Kerkebos" door Marleen Moggré in uw blad 
Oorschelp zou ik graag willen weten of er een 
telling is geweest voordat er gerooid werd. Immers 
volgens het artikel zou er circa 50% gerooid zijn. 
Waarop is dat percentage gebaseerd?

met vriendelijke groeten,
Teun van Grinsven
Gemeente Groesbeek

Reactie:
Vóór de kap, toen de te verwijderen bomen waren 
gemerkt met een rode streep, heb ik zowel de 
gemerkte als de niet-gemerkte bomen geteld.

Na het kappen heb ik geteld wat er was 
overgebleven.

Marleen Moggré
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Berichten vanuit het Begraaf- en Gedenkpark ‘Heilig Land Stichting’

Ingezonden brief

De restauratie
Het kerkhof vormde vanaf de oprichting in 1911 een 
van de belangrijkste onderdelen van het toenmalig 
devotiepark Heilig Land Stichting. Hier bevond zich 
immers het belangrijkste monument voor de vele 
pelgrims: Golgotha, de rots waarop 
Christus aan het kruis gestorven is.

Naast de Calvarieberg zijn in het park 
meer monumenten uit de vroegere 
lijdenswegroute opgenomen, zoals de Hof 
van Olijven, de Joodse Stadspoort, een 
kruisweg met unieke ‘byzantijnse’ 
glasmozaïeken en de Hemelvaartkoepel. 
Daarnaast treft men er de ‘Bergrede’, een 
collectie manshoge beelden en grootse 
reliëfs met voorstellingen van het 
optreden van Jezus. Ze tonen alle op 
indrukwekkende, beeldende wijze hoe 
men vroeger gestalte gaf aan de RK- devotie.

Al deze bouw- en kunstwerken van Piet Gerrits zijn in 
2004, samen met het landschap, tot Rijksmonument 
verheven. 

De monumenten zijn door weer en wind, en niet 
zelden ook door mensenhand, aangetast. Restauratie 

is noodzakelijk en dringend. Alle herstelplannen zijn 
volledig uitgewerkt. Bestek, begrotingen en 
vergunningen liggen klaar. Start van het werk is 
gepland op 1 november a.s.

Wanneer alles in herstelde vorm op zijn plaats staat, 
wordt hier als het ware een nieuw 
openluchtmuseum geschapen, met als 
collectie het eigen erfgoed. De talrijke 
foto’s op de website 
www.heiliglandstichting.com geven een 
goed beeld van de vroegere, en ook weer 
toekomstige, glorie.

De begrootte kosten bedragen 
 €1.200.000. Overheid en fondsenwereld 
hebben samen al €900.000  toegezegd. 
Om de ontbrekende gelden te vergaren, 
doet de begraafplaats een dringend 
beroep op iedereen die (het erfgoed van) 
het Begraaf- en Gedenkpark een warm 

hart toedraagt.

Begraaf- en Gedenkpark Heilig Land Stichting 
Mgr. Suyslaan 4, 6564 BV Heilig Landstichting
T 024-3823113
E directie@heiliglandstichting.com
Postbank: 866602 t.n.v. Heilig Land Stichting

ACTIVITEITENPRORAMMA 
KBO 2010 – 2011
Onderstaand treft u een beknopt overzicht aan van de 
bijeenkomsten, die KBO Heilig Landstichting in de 
komende maanden organiseert.

Donderdag 7 oktober 2010 om 14.00 uur in ‘t Zaaltje
Troubadour Math Craenmehr presenteert een 
ouderwets gezellige Nederlandstalige liederentafel. Dit 
optreden wordt gesponsord door de Rabobank 
Groesbeek/Millingen.

Donderdag 4 november 2010 om 14.00 uur in ’t 
Zaaltje
De heer Luc Jacobs geeft, met zijn boeiende verhalen 
en prachtige videobeelden, een presentatie over zijn 
talrijke voet- en fietstochten naar Santiago de 

Compostella.

Donderdag 2 december 2010 om 14.00 uur in ’t 
Zaaltje
De heer Jan Broekhoff, restaurateur en tot voor kort 
nog verbonden aan het Valkhof Museum, vertelt en 
laat het een en ander zien over zijn bijzondere 
restauraties van schilderijen en prenten.

Donderdag 16 december 2010: Kerstviering
10.00 uur: Versieringen en decoraties maken voor de 
kerstviering onder leiding van mevrouw Ella 
Heusinkveld. (Plaats: ’t Zaaltje).
15.30 uur: Eucharistieviering in de Taborkapel.
16.30 uur: Aansluitend kerstviering en gezamenlijke 
maaltijd in ’t Zaaltje.

Donderdag 6 januari 2011 om 14.00 uur in ’t Zaaltje
Na het uitwisselen van nieuwsjaarswensen verzorgt 
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Straatborrel Andreaslaan

H et zal geweest zijn op een doordeweekse 
avond eind april. Uitgezakt op de bank.

Langzaam het hoofd leeg laten worden na een dag 
hard werken.
• De bel gaat.
• Wie kan dat zijn?
• Ik open de voordeur, en daar staat een voor mij 
onbekend persoon.
De onbekende dame stelt zich voor als de 
straatgenoot van nummer 6.
Ik, nummer 24, reik haar de hand.
Leuk om kennis te maken.
Ik woon hier inmiddels 3 jaar.
Leuk om kennis te maken, maar eigenlijk voel ik diep 
in mijn hart ook enige schaamte.
• Slechts 5 huizen scheiden ons, en toch maak ik nu, 
op haar initiatief, kennis met Marja.
• Naast dit initiatief had ze nog meer in petto.
• De vraag of ik het leuk zou vinden om samen met 
nog een aantal andere straatgenoten een straatborrel 
te organiseren. Ze denkt aan een groepje van 4-5 
personen.
• Niet allemaal mensen die er al lang wonen, nee, 
van alles wat.
Wat een idee.
Ik zeg onmiddellijk toe.
Ik heb geen idee wat ik me op de hals haal, naast 
een druk bestaan.
Ook ben ik niet iemand die de deur bij de buren plat 
loopt.
Maar goed contact met buren vind 

ik wel belangrijk. Het gevoel dat je op je buren kunt 
rekenen zelfs onontbeerlijk. 
• Dit is het moment.
• De kans om mijn, iets verdere, naasten te leren 
kennen.
• En, verborgen agenda, om iets te kunnen doen en, 
dan nog op leuke wijze, van het genante gevoel af te 
komen dat ik het grootste deel van mijn eigen straat 
niet ken.
Een brainstorm volgde.
We wilden het eenvoudig houden en alle 
straatgenoten betrekken bij het feest.
Door voor die formule te kiezen, en er niet zo'n 
enorme organisatie van te maken, is het makkelijk 
om het een volgende keer nogmaals te organiseren 
(indien positief ontvangen natuurlijk).
Taken verdeeld.
De aanmeldingen waren talrijk.
Elk huis zorgde voor wat te eten.
Oneven nummers voor zoet.
Even nummers voor hartig.
Partytenten en sta-tafels zijn verzameld.
Het weer zat mee.
Een biertab, limo en wijn kwamen uit de verschillende 
voordeuren.
Vragen spel, expositie, voordracht en life-saxofoon 
muziek maakten het compleet.
• En nu….
• Ik vermoed volgend jaar weer. Het was heel leuk.
• Als ik door de straat wandel, fiets of rijdt, is het 
veel meer groeten geblazen.
• Leuk toch.
• Daar was het juist om te doen.

Mireille Nefkens

Berichten over het 
Kerkebos
Zoals bekend heeft de gemeente de 
bouwaanvragen voor de bouw van alle blokken, 1 
t/m 6 afgewezen.

Tegen de afwijzing van de blokken 1,2 en 3 (Mgr. 
Suijslaan en Profetenlaan) heeft Woonzorg bezwaar 
aangetekend. Dit zal behandeld worden door de 
bezwarencommissie op 13 september 2010.

OPPAS GEZOCHT
Leuke speelse oppas gezocht voor 
de jongens (7 en 9 jaar). In ieder 
geval voor de zondagavond vanaf 
eind september en daarnaast af en 
toe op wisselende avonden.
Je kunt ons bellen op 024-
7851178 of 06-50686289. Je kunt 
ook even aanbellen op Lucaslaan 
24.
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Toen was gezag nog zo gewoon

O nlangs mocht ik als 
locoburgemeester op bezoek bij een 
paar, dat hun zestigjarig verbond 

vierde. Hij was 28, zij was 22 in 1950, toen 
zij trouwden. Familie, vrienden en bekenden 
waren er op een zondagmiddag bij. Het was 
een vrolijke boel, en je kon zien en voelen 
dat ze genoten in het middelpunt van het 
gezelschap te staan. Het is onze gewoonte 
om op mooi papier een kopie van de 
huwelijksakte mee te nemen. Voordat ik 
naar binnen ging las ik die, nog grotendeels 
met de hand geschreven, akte door. En 
verbazing, het stond er echt, de ouders van 
de bruidegom (28 jaar) en van de bruid (22 
jaar) waren allen aanwezig en hadden daar 
verklaard dat zij allen instemden met dit 
huwelijk. Dat houd je nu toch niet meer voor 
mogelijk, voor de ambtenaar van de 
burgerlijke stand, voor je kinderen, de 
getuigen en alle andere aanwezigen, moeten 
verklaren dat je instemt met het huwelijk 
van twee volwassen mensen, ook al zijn het 
je kinderen. Wat een andere tijd, en wat 
gelukkig dat ze het ermee eens waren. De 
aanwezigen op het feest moesten hier 
smakelijk om lachen.

Dit soort noties geven aan dat we in een 
andere tijd leven. De verhouding tussen 
ouders en kinderen is veranderd, zowel wat 
betreft gezag en ook in omgang. Niet 
iedereen is het daar mee eens, en hier en 
daar zie en hoor je van restauratiepogingen. 
Ik kan daar wel inkomen, omdat je nu vaak 
hoort van verstoorde verhoudingen, van 
ouders die niets meer te zeggen hebben of 
dat niet meer durven, van kinderen die hun 
eigen gang gaan en tot last van hun ouders, 
hun omgeving zijn geworden. Maar de 
andere kant is er ook, ouders en mensen in 
hun omgeving die het niet (meer) aandurven 
hun gezag te gebruiken om kinderen het 
leven te leren leven. En gezag, dat heb je 
enerzijds gekregen omdat je ouder bent 
geworden, maar dat je anderzijds moet 
verwerven door je gedrag, de wijze waarop 
je de waarden van het leven overdraagt, de 
grenzen weet te stellen en gelegenheid geeft 
tot leren, dus ook tot falen. Ons lontje is 
enerzijds onbrandbaar, de boodschap komt 
niet over, en anderzijds te kort in het ruimte 
geven om te ontdekken. We komen het in 
onze gemeentepraktijk veel tegen: er wordt 

gemakkelijk gebeld over overlast door 
jongeren, en dat moet de gemeente maar 
oplossen. En als we vragen, wat hebt u er 
zelf aan gedaan, hebt u de jongeren of hun 
ouders zelf aangesproken is het van: ja, ik 
kijk wel uit. Opvoeden is niet altijd 
gemakkelijk, niet in de huiselijke sfeer, niet 
in de openbare ruimte. En daar laten we heel 
vaak de ander mee zitten.

De gemeente kan dit soort vraagstukken niet 
oplossen, je zult er elkaar mee moeten 
helpen. Wij bieden daar wel ondersteuning 
bij, ondersteuning die gericht is op het 
versterken van eigen kracht, van jongeren, 
van ouders, van familie, van buren en 
andere omstanders.

Laten we elkaar helpen om onze jongeren op 
een gezonde manier op te laten groeien. Heb 
daarbij oog voor de onmacht die sommige 
ouders hebben, samen kunnen we zoveel 
meer.

Dit waren de gedachten die ik kreeg na dat 
aardige bezoek aan dat bruidspaar, en ik 
wilde het wel kwijt. Nu weet u het ook. 

De vorige keer heb ik verteld over onze 
kleindochter. Een dot van een baby, en de 
mooiste zoals ik heel bevooroordeeld kan 
zeggen. Wat bijzonder aan haar is dat ze 
recht heeft op 3 paspoorten: Engels (want ze 
in Engeland geboren), Nederlands (want 
moeder is Nederlandse) en Nieuw-Zeelands 
(vanwege de vader). Op haar Nederlands 
paspoort zit een foto van toen ze 1 maand 
oud was; ze moet er wel 5 jaar mee doen. 
We zijn heel benieuwd welke douanier over 3 
jaar kan zien dat het om hetzelfde kind gaat. 
En met de opvoeding, met al die invloeden, 
moet er toch iets moois van komen.

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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Datum : Zondag 31 oktober 2010
Tijd : 13.00 - 17.00 uur
Locatie : Hotel Courage-Sionshof, Nijmeegsebaan 53 6564 CC Heilig Landstichting
Kosten : € 17,50 per persoon

Betaling op bankrekening 516441272 tnv Blauwe Druif Nijmegen 
o.v.v. proeverij 31 oktober 2010 en uw naam. 
Restitutie van het inschrijfgeld is helaas niet mogelijk.

Gratis parkeerplaats is aanwezig naast het hotel en op het parkeerterrein van het nabijgelegen Nebo Klooster 
Voor verdere informatie kunt u natuurlijk altijd contact opnemen via telefoonnummer 024-3557346 of via mail 
info@dedruif.nl.

NIEUW dit jaar is de mogelijkheid om deel te nemen aan de masterclass 

Aankomende 31 oktober 2010 organiseert Wijnhandel 
“In De Blauwe Druif” voor de derde maal een 
overzichtsproeverij van een groot deel van hun 
assortiment. Dit biedt u de mogelijkheid om zelf, aan 
de hand van een lijst van ongeveer 100 verschillende 
wijnen, een keuze te maken om deze ook 
daadwerkelijk te proeven. Voor alle verdere details 
over de wijnen kunt u terecht bij alle medewerkers 
die deze dag aanwezig zullen zijn. Het is een 
proeverij aan de hand van voorgeselecteerde wijnen 

en geen begeleide proeverij waarbij u klassikaal door 
het assortiment wordt geleid. Het zal een leerzame 
middag worden vol gezelligheid, door en voor 
wijnliefhebbers. Natuurlijk zal een passend hapje niet 
ontbreken, welke wordt verzorgd door Hotel Courage-
Sionshof. Om alles goed te laten verlopen kunnen er 
maximaal 125 personen deelnemen. Dat betekent dat 
alleen bezoekers worden toegelaten die zich van te 
voren hebben ingeschreven. Uw betaling bevestigt uw 
inschrijving.

Lekker Speechen
Spies&Spreken geeft al geruime tijd in samenwerking 
met wijnhandel “In de Blauwe Druif” en “Het Kook 
College Wijchen” workshops op het gebied van 
speechen. Spies&Spreken laat u op deze middag 
kennismaken met het concept en onze werkwijze. 
Verscheidene aspecten van spreken in het openbaar 
en het geven van een goede presentatie komen aan 
bod en u gaat met ten minste 5 praktische tips naar 
huis.

 

U kunt zich vooraf opgeven middels inschrijfformulier 
of terplekke tijdens de proeverij. Er zijn geen kosten 
aanverbonden, maar let op vol = vol!! Kijk ook voor 
een voorproefje op onze volledig nieuwe site 
www.lekkerspeechen.nl 

Uiteraard nodigen wij u na deze amuse uit om deel te 
nemen aan de hele workshop bij Spies&Spreken in 
Heilig Landstichting.

Wijnproeverij & Speechen

Locatie: Hotel Courage-Sionshof

Datum: Zondag 31 oktober 2010

Tijd: 14.00 uur | 15.00 uur | 16.00 uur

Duur: 25 minuten

Trainer: Anne Spies ("Spies&Spreken", Heilig Landstichting)

Vinoloog: Machiel Otten (Wijnhandel "In de Blauwe druif", Nijmegen)

Culinair: Marcel Weber ("Het Kook College Wijchen", Wijchen)




