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D e sneeuw is aan het verdwijnen hier 
op de Landstichting. We hebben ervan 
genoten en soms waren we bang te 

glibberen. Hulde aan de bewoner van de hoek 
Nijmeegsebaan/Andreaslaan. Hij heeft sneeuw 
geveegd en zout gestrooid op het hellinkje 
waar o.a. veel scholieren fietsen. 

De redactie wil Tineke gedenken. Zij stond 
aan de wieg van de Oorschelp. Vermeld mag 
worden dat zij er een keer op stond om 
persoonlijk alle exemplaren te corrigeren 
omdat een telefoonnummer onjuist was 
vermeld.

In dit nummer wordt uitvoerig bericht over de 
voorbereidingen voor de viering van het 
honderdjarig bestaan. De voorbereidingen zijn 
in volle gang. We hopen dat u allen reageert 
op de oproep om oud-bewoners te 
informeren. In het kader van deze viering 
treft u een interview aan met Frans Geertsen, 
één van degenen die hier het langste 
woonachtig is.

De dorpsvereniging organiseert ook andere 
activiteiten om bewoners bij elkaar te 
brengen. We kunnen uit eigen ervaring 
melden dat de maandelijkse lunch een succes 
was. Het kan voorkomen dat u voor het eerst 
kennis maakt met uw achterburen.

Sinterklaas heeft ook dit jaar een bezoek 
gebracht. U leest erover.

Onze rubriek Ondernemen op de Landstichting 
was in het vorige nummer met drie stukken 
prominent aanwezig. Teveel volgens 
sommigen. Maar het was leuk om te horen 
dat de “ondernemers” reacties gehad hebben. 
Ook was het leuk om de verbazing van 
mensen te vernemen dat er hier zoveel 
gebeurde. Ondernemers hebben inmiddels zelf 
ook de weg naar de Oorschelp gevonden. 

Niet alleen de ondernemers vinden de weg 
naar de redactie. U treft ook een ingezonden 
stuk aan “mijn driewieler en ik “ dat we graag 
plaatsen.

Dit jaar zijn er geen kinderen op 11 
november, Sint Maarten, met hun lampionnen 
langs de deuren gegaan. Dit gezien de zware 
regen. 

Er is ook nog geen opvolger voor Wendela van 
de Heilig Boontjes, zie hierover verder in dit 
nummer.

Daarnaast vindt u de gebruikelijke rubrieken 
en oproepen.
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D at de Oorschelp slechts 
viermaal per jaar verschijnt 
en dat drie maanden een 

lange tijd is om terug en ook vooruit 
te kijken, merk je als je aan stukje 
“Van de voorzitter” begint. 

Tineke van der Brug
Kort na het verschijnen van de vorige 
Oorschelp kregen we het bericht dat 
het slecht ging met haar. Kort daarna 
ontvingen we bericht van haar 
overlijden. Tineke was de 
initiatiefneemster van onze 
Dorpsvereniging en de eerste 
voorzitter. Er was dan ook grote 
verslagenheid binnen het bestuur. 

In de eerste woelige jaren van de 
vereniging was zij onze grote 
roergangster. Maar bovenal een 
bewogen mens met wie het ook goed 
lachen was. 

Door onze aanwezigheid bij haar 
uitvaartdienst, een advertentie in de 
Gelderlander en een bloemstuk 
hebben wij namens het Dorp ons 
medeleven getoond aan de 
nabestaanden. In deze Oorschelp treft 
u een In Memoriam van de 
Heemkundekring en een bedankbriefje 
van de echtgenoot van Tineke aan. 

Dorpsagenda
Dat drie maanden lang is bleek ook uit 
de noodzaak om bij de vorige 
Oorschelp een bijlage te doen om 
aandacht te vragen voor een aantal 
 activiteiten in de toekomst, die niet 
opgenomen waren in de Oorschelp. 
Voortbordurend op het  overzicht in 
deze bijlage zijn we begonnen met 
een soort Dorpskalender op onze 
website 
dorpsverenigingheiliglandstichting.nl 
onder de rubriek Aanvullen!!!!!!!! We 
hopen dat iedereen hier gebruik van 
maakt door evenementen e.d. te 
melden bij onze webmaster. Hij kan 
het overzicht dan aanvullen. Ook 
handige tips (zoals de data van de 
groenafvalcontainer staan er op). Als 

we met z’n allen deze agenda 
ruimschoots van tevoren vullen, dan 
weet de redactie ook welke 
onderwerpen wellicht in de volgende 
Oorschelp belicht moeten worden. 

Jeu de boules
Het aangekondigde Jeu de boules 
/pompoensoep evenement is niet 
doorgegaan. Te weinig 
belangstellenden om jeu de boules te 
spelen, jammer. Wel waren velen 
bereid om soep te maken. Wat 
moeten we daar nu uit afleiden? Zijn 
we, hier in de Heilig Landstichting 
meer van culinair dan van sportief? 
Laten we ons in ieder geval buigen 
over de vraag of de aanleg van de jeu 
de boulesbaan , die ons aangeboden 
is door de gemeente, wel zo wenselijk 
is. Laten de mensen, die graag willen 
dat deze baan er alsnog  komt 
razendsnel een van de bestuursleden 
van de Dorpsvereniging aanklampen, 
want anders krijgt de gemeente te 
horen:  “Hartelijk bedankt, maar nee 
dank!”

Orientalis
Wel  was er een volle Piet Gerritszaal 
bij de presentatie van het bedrijfsplan 
van museumpark Oriëntalis. Interim 
directeur Peter Berns vertelde 
enthousiast over de plannen. 
Uiteraard werden er kritische vragen 
gesteld over het verplaatsen van het 
parkeerterrein, geluidsoverlast, de 
hoogte van de bebouwing, de 
realisatiekansen enz. Maar over het 
algemeen waren de reacties 
belangstellend en instemmend. Er zal 
nog veel geld (21 miljoen euro) 
moeten komen om alles te realiseren. 
Ondertussen wordt wel gebouwd aan 
de moskee en de restauratie van 
enkele andere objecten. Eind juni 
2011 hoopt Peter Berns de voorlopige 
resultaten te kunnen presenteren aan 
subsidieverstrekkers en aan…………. de 
dorpsbewoners.
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VAN DE VOORZITTER

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

Hans Cramer
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En er was licht
Twee jaar geleden hebben we bij de 
gemeente Groesbeek de wens uit 
gesproken om verlichting aan te 
leggen langs het voetpad tussen de 
Simonlaan en de Lucaslaan. De 
toestemming – onder voorwaarden – 
kwam redelijk snel. Toen begonnen de 
vele gesprekken tussen de Gemeente, 
de Woningbouwvereniging, de 
omwonenden en de Dorpsvereniging. 
Afgelopen maanden is het eindelijk 
gelukt en door de medewerking van 
alle partijen is er deze winter licht 
achter de huizen.  Hopelijk wordt een 
aanvullende wens om nog een extra 
lichtpunt aan te leggen ook vervuld.

En zout
Een andere wens, die afgelopen 
strenge winter naar voren kwam, het 
plaatsen van sneeuwkisten om bij 
gladheid snel te kunnen strooien, is 
afgelopen weken ook vervuld. Op 
verschillende plaatsen in het Dorp zijn 
knalgele kisten geplaatst. Laat de 
winter maar komen. 

Dorpslunch
De afgelopen maanden zijn er al twee 
dorpslunches gehouden. Met groot 
succes. Beide keren hebben er 

ongeveer dertig personen aan 
deelgenomen: oudere en jonge 
senioren. De sfeer was ontspannen en 
gezellig. Het was echt een uitgelezen 
mogelijkheid om met bekende en 
onbekende dorpsgenoten een praatje 
te maken. Klaarblijkelijk wordt het 
initiatief goed gewaardeerd. 

Glühwein en 
aanmoedigingen
Ook dit jaar stonden we op 27 oktober 
als Dorpsvereniging op de kruising 
Josuélaan/Nijmeegsebaan om de 
gladiatoren van de Zevenheulenloop 
aan te moedigen. En om de 
toeschouwers te trakteren op een 
bekertje glühwein. Ook dit jaar werd 
het, ondanks het veel betere weer dan 
voorgaande jaren, bijzonder op prijs 
gesteld. 

Goedheilig man
Op 27 november organiseerde het 
Oranjecomité een groots 
Sinterklaasfeest voor de kleintjes uit 
de Heilig Landstichting. Na enige 
verwarring door een overijverige piet 
verscheen Sinterklaas met zijn pieten 
 om in de prachtig versierde zaal de 
ongeveer vijftig kinderen toe te 
spreken en verrassingen toe te 
stoppen.  

Nieuwjaarsreceptie 
En dan onze blik vooruit. Volgend jaar 
is het honderd jaar geleden, dat de 
eerste stappen werden gezet in wat 
nu Heilig Landstichting mag heten. En 
dat gaan we vieren. We trappen af op 
zondag 9 januari tijdens de 
Nieuwjaarsborrel in het Bosduiveltje. 
Elders in deze Oorschelp leest u meer 
hier over.

Heeft u al aan de kerstkaarten van Unicef gedacht?
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GT ineke werd op 28 november geboren 
in Fort de Kock, Sumatra. Meer dan 70 
jaar geleden kwam ze met haar 

ouders naar de Heilig Landstichting. Het 
gezin woonde lange tijd in een huis aan de 
Nijmeegse Baan. Na haar huwelijk in 1958 
verbleef Tineke met Ruud en hun kinderen 
onder meer in Limburg, in Weert. Ruim 15 
jaar geleden keerde ze samen met haar man 
terug naar de Landstichting. Om de Heilig 
Landstichting op de kaart te zetten nam ze 
het initiatief tot het schrijven van een boek 
over de geschiedenis van het dorp getiteld 
van Ploeg tot Heilig Landstichting. 

Tineke ontmoette ik voor de eerste keer, in 
2000, bij de presentatie van deze publicatie. 
Ik was onder de indruk van haar geestige en 
gloedvolle verhaal. Enthousiast meldde ik me 
aan voor de heemkundewerkgroep. Ik werd 
lid, Tineke was voorzitter. Ze stimuleerde 
menigeen om een bijdrage te leveren aan 
publicaties over de Heilig Landstichting. Bij 
iedere presentatie wist zij met citaten en 
anekdotes de juiste toon te treffen. In de 
jaren die volgden heb ik Tineke leren kennen 
als een inspirerende, kleurrijke en 
geëngageerde vrouw. Als lid van een leesclub 
was ze goed geïnformeerd over literatuur, ze 
was politiek geïnteresseerd, ze gaf 
Nederlandse les, en ze was altijd in voor iets 
nieuws. Met liefde sprak ze over kinderen en 
kleinkinderen. 

Door haar humor en haar hartelijkheid wist 
zij mensen aan zich te binden. Ze streefde 
naar harmonie en rechtvaardigheid op kleine 
en grotere schaal. In 2005 nam Tineke het 
initiatief tot de oprichting van een 
dorpsvereniging, een vereniging waarin alle 
organisaties van Heilig Landstichting zouden 
kunnen samenwerken om het leefklimaat 
voor de inwoners te verbeteren. In maart 
2007 was de Dorpsvereniging een feit. Tineke 
werd voorzitter. Ook na haar verhuizing naar 
Nijmegen bleef ze bij de 
heemkundewerkgroep en de dorpsvereniging 
betrokken. Later, tijdens haar ziekte bleef ze 
zoveel mogelijk in contact met de mensen en 
de activiteiten die ze zo’n warm hart toe 
droeg.

Op 27 september is Tineke overleden. Ik zal 
nog vaak denken aan deze bijzondere vrouw.

Marga van Schalkwijk

TINEKE VAN DER BRUG VAN DE PLASSCHE 1933-2010



Lid worden van de Dorpsvereniging
U kunt lid worden door €10,- over te maken naar bankrekeningnummer 187444412 ten name van 
Dorpsvereniging Heilig Landstichting.

Nieuwjaarsreceptie
Opening Eeuwfeest 2011
Zondag 9 januari 2011, 16.00-18.00 uur in ’t Zaaltje
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Aan het  Bestuur van 
de Dorpsvereniging 
Heilig Landstichting 
Bij de ziekte en het overlijden van Tineke 
mocht mijn gezin talloze en vaak 
ontroerende tekenen van deelneming 
ontvangen van de bewoners van Heilig 
Landstichting en zijn Dorpsvereniging. Dit 
kwam ook tot uiting in het prachtige 
bloemstuk bij haar begrafenis. Wij zijn u 
allen daar zeer dankbaar voor. Het gaf 
ons troost.

Als één van de oprichters was Tineke zeer 
betrokken bij – en trots op het werk van 
de Dorpsvereniging en hoopte zij, dat zij 
tot in lengte van jaren haar zinvol werk 
zou kunnen voortzetten.

Ook ik voel me zeer betrokken bij Heilig 
Landstichting en hoop daarom, nu als 
inwoner van Nijmegen, nog vele jaren de 
activiteiten van de Dorpsvereniging te 
mogen bijwonen.

Nogmaals hartelijk dank en veel succes 
met Uw werk.

R. van de Plassche

De Nieuwjaarsreceptie in januari 
van dit jaar was een succes. Het 
was druk, gezellig en 
geanimeerd. Ook 2011, het 
jubileumjaar van de Heilig 
Landstichting, willen wij in ons 
dorp feestelijk  openen. Daarom 
nodigen wij alle bewoners uit 
voor deze extra feestelijke 
nieuwjaarsreceptie. Hoe groter 
uw aantal, hoe feestelijker en 
gezelliger het zal zijn!

Een glaasje champagne en 
kleine hapjes staan voor u klaar. 

De besturen van
Gemeenschapshuis “t Zaaltje en 
’t Bosduiveltje

Dorpsvereniging Heilig 
Landstichting
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Samen lunchen
In de vorige Oorschelp hebben we het initiatief 
aangekondigd om maandelijks een lunch te 
organiseren bij Hostellerie Rozenhof.

Intussen hebben er twee lunches 
plaatsgevonden: op 27 oktober en 24 november.

Deze lunches mogen ronduit geslaagd worden 
genoemd! Beide keren schoven er rond de 30 
jongere en oudere senioren aan tafel. De sfeer 
was heel ontspannen en gezellig. Het was een 
uitgelezen mogelijkheid om met bekende en 
onbekende dorpsgenoten een praatje te maken. 
De maaltijd (drankje, hoofdgerecht en voor- of 
nagerecht) was welverzorgd en smakelijk. De 
volgende voorbeelden van de schriftelijke 
reacties, van dorpsgenoten die aan de tweede 
lunch deelnamen, spreken voor zich:

- “In een ontspannen sfeer buurtgenoten 
ontmoeten is van grote waarde. Hier vooral mee 
doorgaan!”

- “Zeer geslaagde lunch. Hopelijk zal dit niet 
verdwijnen. Pluim voor de organisatie.”

- “ Een super idee. Ik blijf komen. (…) Sint was 
een leuke verrassing.”

- Bezoek van Sinterklaas (die ik al jaren niet 
gezien had). (…) Nieuwe mensen ontmoet.”

- “(…), maar iedere maand is te veel.”

- “Onverwacht bezoek van de  Goed Heiligman 
leukte deze lunch nog verder op. (…) Leuke 
tafelgenoten… Ik kom weer lunchen.”

De volgende Dorpslunch is op woensdag 5 
januari 2011 om 1200 uur, bij Hostellerie 
Rozenhof!
De prijs voor deze lunch bedraagt € 10,-. Tot 4 
januari 2011 kunt u zich hiervoor aanmelden bij 
de contactpersoon uit uw straat of bij Marja van 
Rossum (t: 322 09 31).

Contactpersonen
Inmiddels beschikken de contactpersonen over 
informatie en folders over de ondersteuning die 
de Stichting Welzijn Groesbeek (SWG) zo nodig 
kan bieden.
De namen van alle contactpersonen kunt u 
vinden in de Oorschelp van september 2010 en 
op  www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl. U 
kunt die ook opvragen bij een van de 
ondergetekenden. In de genoemde Oorschelp is 
het telefoonnummer van mevrouw Jeannette 
Meijers foutief vermeld; het juiste is: 323 07 55.

Winterklaar
Over het winterklaar maken van het dorp is over 
en weer contact geweest met de afdeling 
Openbare Werken van de gemeente Groesbeek. 
Enkele resultaten hebt u al kunnen zien: er 
staan bladbakken en de bakken met strooizout 
(Juist op tijd!). De veegwagen is ingepland in de 
week van 13 december.

In de volgende Oorschelp zullen we u verder 
over de ontwikkeling van het netwerk 
informeren.

Eva Spanhoff (t: 322 44 42), Els de Witte (t: 
324 18 41), Marja van Rossum (t: 322 09 31).

Eva Spanhoff

EEN NETWERK VOOR EN DOOR HET DORP (3)

Het weven aan het Dorpsnetwerk gaat geleidelijk aan verder. 
Hieronder staat daarover een kort verslag.

Secretariaat Dorpsvereniging
Het secretariaat is als volgt bereikbaar:

Joost Meuwese, secretaris
Sophiaweg 115
6564AB Heilig Landstichting
T: 024-3231177
E: secretaris@dorpsverenigingheiliglandstichting.nl



M ijn vrouw en ik zijn dol op fietsen. 
Sinds we hier wonen hebben we al 
heel wat afgereden, in onze 

prachtige omgevig en daarbuiten. 

Ruim vijf jaar geleden ben ik in Beieren op wat 
een landelijke zandweg leek, maar in feite een 
hard betonpad was, ongelukkig ten val 
gekomen en dat zonder helm. Ik heb die val 
ternauwernood overleefd en er een 
hersenkneuzing (lees blijvende 
hersenbeschadiging) aan over gehouden. 

Sindsdien ben ik heel trouw een helm gaan 
dragen zonder acht te slaan op spottende 
opmerkingen van voorbijgangers, die dachten 
dat het om stoerigheid ging. 

Behalve …. voor een kort ritje naar kapper 
Roelofs. Het resultaat was een 
hersenschudding, die de hersenbeschadiging 
verergerde. Ons leven was nu wel heel 
drastisch en voorgoed veranderd. Ik kon geen 
auto meer rijden en kreeg steeds meer last van 
evenwichtsstoornis. Toen er nog een 
spierscheur in mijn voet overheen kwam was ik 
grotendeels tot de bank thuis veroordeeld. 

Op aanraden van het hersencentrum van de St 
Maartenskliniek, waar ik revalideerde, heb ik 
toen de mogelijkheid onderzocht om me voort 
te bewegen op een ligfiets. Dat bleek de 
oplossing: een ligfiets op drie wielen. Met 

elektrische ondersteuning voor de 
heuvelachtige omgeving. De gemeente 
Nijmegen werkte mee met een vergunning om 
mijn voertuig overal te mogen parkeren. Ik ben 
uitstekend zichtbaar voor het overige verkeer 
door een vlaggetje.

Aan de fiets dank ik veel vrijheid. Ik ben niet 
meer opgesloten thuis, maar ga er op uit 
wanneer ik maar wil. Het leven als 
mantelzorger van mijn vrouw kan ik 
vergemakkelijken door boodschappen te gaan 
doen. Ik kom weer in een bibliotheek. Elke dag 
ga ik er een uurtje op uit alleen al voor de 
lichaamsbeweging. We hebben zelfs een 
fietsdrager, waarmee we een dagje verder weg 
kunnen, of op fietsvakantie.

Eén van de mooie dingen in mijn nieuwe 
bestaan zijn de sociale contacten. Vaak als ik 
het ding gestald heb bij een winkel of zo krijg 
ik complimenten over mijn mooie fiets of 
vragen over hoe het is om met zoiets te rijden. 
Er zijn mensen, die een praatje beginnen over 
een invalide familielid of kennis. Ze zijn 
benieuwd of er voor hun invalide ouders ook 
zoiets mogelijk zou zijn. Tussen mede-
ligfietsers wordt er altijd een groet 
uitgewisseld. Het verkeer om me heen is heel 
voorkomend. Vooral kinderen, ook met een 
vlaggetje op hun fiets, en op gelijke 
ooghoogte, zijn enthousiast als ze me zien. Ik 
val genoeg op om advies over mijn 
verkeersgedrag uit te lokken in de zin van: 
hand beter uitsteken. Het leukste zijn eigenlijk 
opmerkingen als: “Kan je wel, luilak”, of “Niet 
in slaap vallen hoor”.  

Onze fietshobby heeft problemen veroorzaakt, 
maar mijn driewieler heeft me een nieuw leven 
terug gegeven.

JAAP GUIJT

MIJN DRIEWIELER EN IK
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Adreswijziging
Vanaf heden is het e-mailadres van Bert Buil, 
beheerder ’t Zaaltje/Bosduiveltje, gewijzigd in: 
lambertbuil@gmail.com
L.A.F. Buil  (Bert)
Hobbemaweg 122
6562 CW Groesbeek
024-3976901
06-13780897

[ advertentie ]



E ven de geschiedenis van de 
Boontjes. Negen jaar geleden 
kwamen ouders en (kleine) 

kinderen uit Heilig Landstichting voor 
het eerst bij elkaar op het speelveldje. 
Pastoor Rabou was daarna zo 
vriendelijk om ons ruimte aan te 
bieden in de parochie. Vele keren 
kwamen we bij elkaar in de Oosterse 
kamer en ‘de keuken van 
Saartje’. Door de jaren 
heen nam de 
frequentie van de 
bijeenkomsten wat 
af,  maar we 
bleven 
evenementen met 
elkaar 
organiseren: 
zomerfeesten, 
nieuwjaarsborrels,
 een 
herfstspeurtocht 
en tot vorig jaar 
eieren zoeken in de 
parochietuin en het 
bosje.   De laatste vijf 
jaar was Wendela 
Woddema de coördinator van 
de Boontjes. Iedere keer nam zij het 
initiatief om ouders op te roepen om 
een van de evenementen te 
organiseren en hield zij de contactlijst 
bij. Uiteindelijk hielp zij zelf iedere 
keer weer mee. Een paar jaar terug 
kwam zij ook met het idee om met 
Sint Maarten langs de deuren te gaan; 
dit was een groot succes. Hopelijk zijn 
er weer andere ouders met jonge 
kinderen die het stokje overnemen. 
Wendela is gelukkig nog steeds actief 
voor de buurt, maar nu via het 

Oranjecomité.  Wendela, bedankt voor 
al je energie en daadkracht. Het lijkt 
zo vanzelfsprekend, maar dat is het 
absoluut niet. Bedankt!!!

Soms moet je gewoon even iemand in het zonnetje zetten. En daar 

is de Oorschelp een mooi medium voor. In de vorige Oorschelp 

vroeg Wendela Woddema om een opvolger voor de (Heilige) 

Boontjes. Die opvolger is er helaas nog niet, maar los daarvan 

willen we Wendela hierbij namens vele ouders en kinderen in de 

buurt bedanken!

Vijf jaar Boontjes
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O p 14 september j.l. organiseerde 
onze werkgroep een lezing getiteld: 
“De finale naar de Vrijheid 1944-

1945”. De lezing behandelde in hoofdzaak de 
gebeurtenissen in februari en maart in het 
Rijk van Nijmegen en het Duitse Rheinland. 
De militaire operaties werden globaal 
aangeduid, maar er werd stil gestaan bij de 
gevolgen van deze operaties voor de 
burgerbevolking in de betreffende gebieden. 
Frans Geertsen illustreerde zijn verhaal met 
foto’s van toen en nu. Naast plaatjes bekend 
uit boeken en publicaties, vertoonde Frans 
ook veel onbekend materiaal. Hij roemde de 
medewerking van Duitse burgers in de 
voorbije maanden bij het verzamelen van 
informatie.

Het zaaltje was goed gevuld, meer dan 50 
belangstellenden waren op deze lezing 
afgekomen. In de pauze werden goede zaken 

gedaan bij de verkoop van publicaties van 
onze heemkundekring.

In 2011 vervalt de gebruikelijke 
voorjaarslezing, in plaats daarvan komt in 
het weekend van 18 en 19 juni een grote 
fototentoonstelling als onderdeel van de 
viering van 100 jaar Heilig Landstichting.

Als onderdeel van deze tentoonstelling zal 
een fotoboekje worden gemaakt, foto´s uit 
het heden en verleden. Mocht U als lezer nog 
leuke foto´s uit de afgelopen 100 jaar 
hebben, neem dan contact op met 
ondergetekende op tel. 3234230 of e-mail 
fransgeertsen@planet.nl. 

Meer informatie over de feestelijkheden rond 
onze 100-jarige elders in dit nummer.

Frans Geertsen

Nieuws van Heemkunde Werkgroep 
“Van Ploeg tot Heilig Landstichting”

Speciaal voor kinderen 
die van zingen houden: 
WELKOM!
Kinderen die graag het traditionele 
kerstverhaal mee willen zingen en spelen in 
onze Cenakelkerk, zijn van harte welkom! 
Het spel wordt gespeeld door Kinderkoor de 
Pinakeltjes in de herdertjesmis op vrijdag 24 
december vanaf 18:00 uur.

We vinden het fijn als jij ook mee wilt doen!

Er zijn 3 repetities op de vrijdagen 10, 17 en 
24 december. We verzamelen op de Parochie 
om 16.15 uur en oefenen tot ca. 17.30 uur.

Namens alle kinderen van het kinderkoor: 
WELKOM!

Informatie kunt u krijgen bij:
Karen Langerwerf
Contactpersoon Pinakeltjes
T: 0481-465786
M: 06-255-06-566
E: C.Langerwerf @chello.nl

OPROEP KINDERKOOR

AMNESTY-
INTERNATIONAL
Warmlopen voor Amnesty

Op 29 september werd de DAM-TOT-
DAMLOOP gelopen. Van Amsterdam naar 
Zaandam, zo’n 16 kilometer. Er liepen 
honderd mensen mee voor Amnesty 
International. Zij hadden zich laten 
sponsoren en haalden hiermee zo’n 10.000 
euro op. De meesten gaven te kennen het 
volgend jaar weer warm te willen lopen voor 
de mensenrechten. 

Zoals u waarschijnlijk weet is Amnesty 
International een wereldwijde organisatie die 
onafhankelijk is van iedere regering, politieke 
partij, ideologie, economisch belang en 
godsdienstige gezindheid.

Zij werkt voor de vrijlating van 
gewetensgevangenen, voor politieke 
gevangenen die zonder vorm van proces of 
aanklacht gevangen zitten en zij verzet zich 
tegen de doodstraf en marteling voor alle 
gevangenen. »

R. Fritschy- Steenhof
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Cursussen zenmeditatie

I n januari opent Dick Verstegen de deuren 
van zijn eigen nieuwgebouwde zendo aan de 
Petruslaan 1 in de Heilig Landstichting. Hij 

gaat twee introductiecursussen aanbieden op 
dinsdagmiddag en dinsdagavond en twee 
doorgaande cursussen voor gevorderden op 
maandagmiddag en maandagavond. 

De introductiecursus zenmeditatie is een 
gedegen kennismaking met zen. De cursus 
richt zich op de praktische meditatie-
oefening, zazen, en de daarmee 
samenhangende theorie over onder meer 
aandacht, de rol van de ademhaling, 
ontspanning, stress-hantering e.d. Na afloop 
is het mogelijk in te stromen in een 
wekelijkse doorgaande cursus. De wekelijkse 

introductiecursussen lopen van dinsdag 18 januari 
t/m 22 maart. De middagcursus begint om 14.00 
uur en duurt tot 15.45 uur. De avondcursus begint 
om 19.45 uur en duurt tot 21.30 uur. De 
doorgaande cursussen lopen van maandag 17 
januari t/m 9 mei en nadien van 1 augustus t/m 

10 oktober. De cursustijden zijn 
eveneens van 14.00 tot 15.45 uur en van 
19.45 tot 21.30 uur. In de maand april 
zal er tevens een compacte 
introductiecursus zijn. Belangstellenden 
kunnen zich opgeven via de site van 
www.zen.nl. Of telefonisch: 06-
53776474.

Dick  (1940) is een zenleraar met brede 
ervaring. Tevens is hij personal coach. Hij is 
sinds de millenniumwisseling 
zenleraar/opleider bij Zen.nl/Zentrum.  In 
2000 richtte hij Zazen Foundation (Stichting 
Zazen) op, waarin hij zijn eigen zencentrum in 
Duizel – en later ook Eindhoven – 
onderbracht. Daarin kregen na enkele jaren 
ca. honderd cursisten per week zentraining in 
introductie- en doorgaande groepen. Tussen 
2007 en april 2009 reisde hij met zijn partner 
Ellen Deimann ruim 15 maanden door Nepal 
en India.

Voor nadere informatie en inschrijving: 
http://www.zen.nl/heiliglandstichting/ of 06-
53776474

Maria Quant
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Ondernemen op de Landstichting

[ advertentie ]

VERVOLG AMNESTY-INTERNATIONAL

Amnesty International wordt betaald door de 
contributies en giften van al haar leden uit 
alle delen van de wereld. De opbrengst van 
zo’n ludieke actie als bovengenoemd is dus 
een welkome gift voor de organisatie.

De media staan model voor het brengen van 
slecht nieuws. Ik wil u in óns nieuwsblad 
maar weer eens een bijzonder Goed Nieuws 
brengen. 

De chinese filosoof Liu Xiaobo werd voor het 
eerst opgepakt toen hij steun gaf aan de 
studenten die in 1989 protesteerden op het 
Plein van de Hemelse Vrede. Hij kreeg een 
veroordeling, maar geen gevangenisstraf. 
 Liu ging onverdroten door met zijn strijd 
voor de mensenrechten. In december 2009 is 

hij veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf. 
In de gevangenis is Liu Xiaobo onderscheiden 
met de NOBELPRIJS.  Nooit eerder heeft een 
inwoner van de Volksrepubliek China deze 
prijs gekregen. Dit zou voor miljoenen 
Chinezen een bevestiging kunnen zijn van 
hun idee dat China méér is dan alleen de 
Communistische Partij. Liu X. is te 
vergelijken met de dissidenten uit het 
Oostblok, Václav Havel en Andrej Sacharov. 
Helaas zit L.X. nu in de gevangenis. Voor 
Amnesty is hij een gewetensgevangene en 
Amnesty vraagt om zijn onvoorwaardelijke 
vrijlating, o.a. door middel van de brieven die 
over de hele wereld voor zijn vrijlating 
geschreven worden. Samen met zijn vrouw 
hopen we spoedig te vernemen dat hij weer 
thuis is. Mensenrechten-activisten, zij zijn 
wel de dappersten onder ons.
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Theater in de Heilig 
Landstichting! 
Sinds eind september van dit jaar is een 
nieuwe theatergroep actief in Heilig 
Landstichting. Op de donderdagavond 
repeteert een enthousiaste groep amateurs 
in ’t Zaaltje. Ik ben de theatergroep 
begonnen, omdat ik al heel lang graag 
theater voor kinderen wilde 
maken met een eigen 
groep… die is er nu. De 
groep speelt onder de naam 
Stichting Kolderkat theater 
(naar de geheimzinnige kat 
uit Alice in Wonderland). 
Volgend jaar hopen we het stuk Heksen van 
Roald Dahl (waar we nu aan werken) ook in 
Heilig Landstichting te spelen.

Ik ben echter ook op zoek naar jonge spelers 
die graag een voorstelling willen maken; 
Kolderkittens dus eigenlijk! In principe kan 

iedereen vanaf een jaar of zeven zich bij mij 
aanmelden. Mocht er veel belangstelling zijn 
dan wordt de groep eventueel gesplitst in een 
groep onder de 11 jaar en een groep boven 
de 11 jaar. Bij voldoende belangstelling 
(minimaal 5 spelers) kan de groep starten 
vanaf januari 2011

Momenten waarop gerepeteerd kan 
worden:
maandag van 16.30 – 18.00 
dinsdag van 17.30 – 19.00
woensdag van 16.30 – 17.00 / 
17.00 – 18.30

vrijdag van 16.00 – 17.30
Geef bij je aanmelding aan op welke van 
deze tijden je NIET kunt.
Meedoen met de productiegroep kost 60 euro 
(6 maanden).
Aanmelden bij: Karine Craje Lucaslaan 24 
(024-7851178) of k.craje@tiscali.nl

Maria Quant

Ondernemen op de Landstichting

Reünie met de oud-bewoners.

Zondag 19 juni 2011
Op zondag 19 juni worden de oud-bewoners uitgenodigd. Zij hebben een aantal van de honderd  jaren hier 
geleefd. Zij hebben ons dorp mede vorm gegeven. Zij horen er gewoon bij!
Om deze oud-bewoners uit te nodigen hebben wij uw hulp nodig. 
In deze Oorschelp treft u een brief aan, die u naar oude bekenden kunt sturen. Denk daarbij aan de voormalige 
bewoners van uw huis. Denk aan uw voormalige buren. Denk aan uw familie of uw ouders of kinderen. Overleg 
met uw buren en andere bewoners. Laten we er samen voor zorgen, dat zoveel mogelijk oud-bewoners een 
uitnodiging krijgen!
Als u meer uitnodigingen wilt versturen, maak dan kopieën 
of download deze brief op de website van de 
dorpsvereniging.

De brief is een uitnodiging voor een vooraanmelding. Wij 
willen weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen. 
Later in het jaar volgt de definitieve inschrijving. 
Het spreekt voor zich dat alle bewoners op 19 juni welkom 
zijn.

Het is wenselijk dat u de komende weken deze brieven 
verstuurd. Zodat wij eind januari weten op wie wij kunnen 
rekenen.

Denk, zoek, overleg, kopieer en verstuur. Doen!
Als iedereen dit doet, wordt het een echte reünie. 
De Eeuwfeestcommissie van de Dorpsvereniging.
Hans Cramer, Frans Geertsen, Eric Reijnen, René Jansen, 
Pim Spaan en Joost Meuwese

[ advertentie ]

WEGENS VERHUIZING naar de Landstichting HIER GESTART:

Per 1 december 2010 is Harriet Overbeek op Andreaslaan 7 gestart met haar praktijk voor acupunctuur.

Per 1 januari 2011 gaat Gonny Delahaye op de Mozes en Aäronlaan 16 haar praktijk voor voetreflextherapie en haar praktijk voor 

Ontspanning en Bewustwording starten.
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Sinterklaas bezoekt Heilig Landstichting

H et was weer even een verrassing hoe 
Sint zich dit jaar liet vervoeren naar ’t 
Zaaltje in Heilig Landstichting. Na 

jarenlang op zijn witte schimmel te zijn 
gekomen, koos hij vorig jaar voor de rode eend 
van de familie Bartels. Daar hadden de Bartels 
rekening mee gehouden, daarom stond er dit 
jaar een goed-versierde-zwarte-eend voor hem 
klaar waarin hij en zijn zes zwarte Pieten werden 
vervoerd. 

Rechtop in de eend
Van al die voorbereidingen hadden de vijftig 
kinderen in ’t Zaaltje geen weet. In afwachting 
van de Goed Heiligman waren zij druk met het 
versieren van taaitaaipoppen. Voor Sint werd er 
een versierd van ruim twee meter lang. Nog 
even was er een misverstand na al het 
geknutsel. Terwijl de kinderen zongen 
“Sinterklaasje kom maar binnen met je Piet”, 
was daar een Zwarte Piet met mijter en 
sinterklaasmantel: kortom, een Piet met 
grootheidswaanzin. De kinderen lieten zich niet 
gek maken en gingen met z’n allen naar buiten 
om de echte Sint op te wachten. Het was een 
geweldige aanblik: Sinterklaas rechtop in de 
eend. Pieten in en rond de auto. 

Pietendisco
Binnengekomen nam Sinterklaas alle tijd om met 
alle kinderen een praatje te maken; ook kregen 
kinderen de kans om een liedje te zingen of hun 
kunstjes te laten zien. Het ene kind was 
helemaal blij dat hij Sint een hand had gegeven, 
de ander wilde alleen naar voren komen als 
mama mee ging en weer een ander werd 
herbevestigd in zijn geloof: “Hij moet wel echt 
zijn, hoe weet hij anders zoveel over mij?!” 

Na afloop volgde nog een Zwarte Pietendisco 
voor de grotere kinderen. Sinterklaas vertrok 
met stille trom naar andere oorden.

Wieke Coenen
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WONEN OP DE LANDSTICHTING

I n het kader van de viering van het 100-jarig 
bestaan van Heilig Landstichting zijn we er in 
geïnteresseerd hoe het in het verleden was om 

hier te wonen, vergeleken met nu.

Daarom togen we naar Frans Geertsen die hier op de 
Nijmeegsebaan woonachtig is vanaf 1935 (met een 
onderbreking van acht jaar).

We vroegen Frans naar de voorzieningen die er 
vroeger waren in vergelijking met nu.

Op de eerste plaats worden de winkeltjes genoemd. 
Op de Nijmeegsebaan tegenover zijn huis (nr 154) 
was de kruidenierswinkel van Hooymayers en de 
bakkerij van bakker Coolen. Op de huidige 
Rechterslaan (Vroeger Stichtingsweg genoemd) 
waren een groenteboer (Boekhorst) en de Sparwinkel 
van de familie Willems. Op de huidige Andreaslaan 
was vroeger ook nog een winkeltje (van de familie 
Jongenelis waar ook brood werd verkocht..) 
Daarnaast waren er melkboer Bens (met kar en 
paard) op de Groesbeekseweg en een concurrerende 
melkboer met hondenkar van de Melkerij Lent..

Een andere voorziening die nu gemist wordt is die 
van het onderwijs. Er was een kleuterschool, een 
meisjesschool waarvan twee lokalen in het huidige 
Zaaltje en een in de veranda van Casa Nova. De 
jongensschool stond aan de Thaddeuslaan. Meester 
Roncken, het hoofd van deze jongensschool, stond 
bekend als een pedagoog die ook uit moelijke 
jongens iets wist te maken, reden waarom er 
kinderen van heinde en verre naar deze school 
kwamen en soms in deze buurt logeerden. Meester 
Roncken regeerde wel met straffe hand. Frans weet 
nog te vermelden dat “straf” in de hoogste klassen 
van deze school er uit bestond dat je met een mes 
een tak in het bos moest gaan snijden; met die tak 
werd je vervolgens op je achterwerk geslagen. 
Ervaringsdeskundigen wisten gaandeweg wat voor 
soort tak het minste pijn deed. Als sport werd er 
gevoetbald op het zandige schoolplein en er werd ook 
veel gewandeld in de bossen in de omgeving. Die 
wandelingen waren tevens lessen over de natuur. 
Tijdens de oorlog werd er onder schooltijd door de 
hoogste klassen gezamenlijk beukenootjes geraapt 
voor de margarineindustrie.

Toen de Cenakelkerk gebouwd werd was er, afgezien 
van een enkel boerderijtje, niets op ons huidige dorp. 
In de verte zag men de in 1913 gebouwde kerk aan 
de Groenstraat. In het huidige Heilig Landstichting 
werden pas in de jaren dertig langs de 
Nijmeegsebaan en de Andreaslaan, Lucaslaan en 
Rechterslaan enkele huizen gebouwd. De rest van het 
terrein was heidegebied en er waren bosjes met 

eikenhakhout. Die bosjes werden regelmatrig gekapt 
t.b.v. de leerlooiereijen in Maas en Waal. Het 
Kerkebosje is een restant van die bosjes. Het lege 
terrein was een Eldorado voor kinderen om te spelen. 
Er werden kuilen gegraven, forten gebouwd en er 
werd ook gevochten, meestal tegen jongens uit “de 
Kloekebuurt”. 

Als derde voorziening tenslotte waren er een groot 
aantal caféetjes..

Als eerste werd Café Groenewoud genoemd dat tot 
1914 bij de gemeente Groesbeek hoorde. Dan was er 
een café-pension Boschlust tegenover Mariënbosch en 
enkele meters verder “het Rooie Hert", een boerderij 
met schenkvergunning. Op de hoek van de 
D’Almarasweg was café ’t Hoekske, dan bij de huidige 
Andreaslaan café De Ploeg, vervolgens café Oomen 
(de huidige Rozenhof) en café Halfweg op het bergje 
aan de Nijmeegsebaan. De cafée's werden vooral 
bezocht op zaterdagmiddag als de arbeiders van 
schoenfabriek Robinson, gelegen achter Groenewoud, 
met loon huiswaarts naar Groesbeek keerden en 
ondserweg hun dorst uitgebreid lesten.

Tenslotte: In Heilig Landstichting was nagenoeg 
iedereen Rooms Katholiek. Centraal stond de 
Cenakelkerk waar zich het parochiële leven afspeelde 
en daarnaast was er een rectorale hulpkerk op Nebo.

Het boek geschreven en uitgegeven door de 
Heemkundekring “Van Heilig Woud tot Heilig Land” 
beschrijft de geschiedenis van Heilig Landstichting. 
Het is nog te koop bij Augustinus.

Maria Quant

[ advertentie ]
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Overpeinzingen bij het haardvuur

O nze hond is stokdoof. Eerst heb je 
dat niet in de gaten. Een teckel 
luistert sowieso niet goed, doet 

veelal haar eigen zin (het is een vrouwtje), 
en gaat haar eigen weg. Fluiten en roepen 
hebben steeds minder effect, ze blijft doen 
waar ze mee bezig is: snuffelen, 
verstoppertje spelen, weglopen. En 
langzamerhand krijg je in de gaten dat ze 
minder hoort. Ze blaft niet meer als er 
mensen aankomen, als er gebeld wordt blijft 
ze rustig liggen. Het geeft een hoop rust, ze 
is veel rustiger, maar het geeft ook andere 
vragen. Ze is nu ruim dertieneneenhalf jaar, 
is het al tijd om dood te gaan? En krijgt ze 
nog meer gebreken, zoals minder zien. 
Hoewel, Eugenie ziet ze op honderd meter 
afstand, daar wil ze altijd wel naar toe. Of 
rare bulten, stram lopen, je ziet van alles 
voor je ogen. Bijna veertien jaar loop ik nu 
door ons dorp met Vicje (zo heet ze), het 
voelt heel vertrouwd aan. Kleine kinderen, 
die tien jaar geleden nog doodsbang waren 
voor onze kleine hond, aaien haar nu heel 
stoer; of kijken stoer de andere kant uit, mij 
zul je niets maken! Je leert veel mensen 
kennen, want hondenbezitters moeten veel 
naar buiten, je hoort de dorpsverhalen, of de 
soms trieste eigen verhalen. Het geeft een 
band, je komt elkaar bijna dagelijks tegen, 
en soms valt er een af (de hond is dood), en 
soms komt er een bij. En dan is het snuffelen 
aan elkaar, letterlijk en figuurlijk, wie ben jij, 
heb je aandacht voor me, zitten we in 
dezelfde levensruimte, maakt mijn hond de 
jouwe niet af, of andersom natuurlijk. 

Laatst was ik op de dorpsborrel (je weet wel, 
de laatste vrijdag van de maand in ’t Zaaltje) 
en toen werd er bezorgd aan me gevraagd: 
waar is je hondje, ik heb wat lekkers voor 
haar meegenomen. Dan voel je je trots, dan 
maak je deel uit van de wereld, dan beteken 
je wat. En dat is wat voor een hond. Helaas 
had ik haar thuis gelaten, ze kon er niet van 
meegenieten, en navertellen, dat werkt niet 
echt. 

Onze hond is stokdoof. Maar uit het 
voorgaande zul je wel begrepen hebben, dat 
ik nog niet toe ben aan een afscheid. Onze 
Vic is deel van de familie, houd ons wakker 
(soms helaas ’s nachts) en geeft 
aanhankelijkheid. Dat voelt goed, en dat is 

wat ik iedereen wens. Ook al heb je geen 
hond, de donkere dagen voor kerst zijn 
aangebroken, en daarna sta je zo in het 
nieuwe jaar. Vrede op aarde, niet alleen in de 
rest van de wereld, maar ook dichtbij. Heb 
elkander lief, en denk maar dat het heel leuk 
is om volgend jaar actief mee te doen met 
ons eeuwfeest (zie elders in dit nummer). 
Met of zonder hond, het lijkt me leuk en 
spannend om je dan tegen te komen en met 
je te praten over ons dorp en de dingen die 
voorbij gaan en toch de moeite waard zijn 
om vast te houden. Mijn hond heeft er zin in, 
dus tot gauw. 

O ja, over onze kleindochter heb ik het nog 
niet gehad. Dat is ook een beetje pijnlijk. Ze 
zijn voor bijna drie maanden naar Nieuw- 
Zeeland (naar zijn familie), en dat wordt 
afzien. We zijn zo geweldig trots op dit 
mooie kind, dat we het wel bij ons willen 
houden. Gelukkig heeft ze fijne ouders en is 
er skype, we zullen ze de komende maanden 
best nog wel een paar keer zien in de verte 
(wat een uitvinding).

Fijne feestdagen, een spetterend uiteinde (zo 
dat zit erop) en een geweldig 2011.

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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Activiteitenprogramma KBO Heilig Landstichting
Donderdag 6 januari 2011 om 14:00 uur in ’t Zaaltje
Na het uitwisselen van nieuwjaarswensen verzorgt mevrouw Anneke Vàhl in woord en beeld een 
presentatie over ‘De juwelen van de Oranjes’. Mevrouw Vàhl is parttime verbonden aan het 
Rijksmuseum Paleis het Loo.

Donderdag 3 februari 2011 om 13:00 uur
Gezamenlijke winterkostmaaltijd.
(Voor deze traditionele activiteit wordt een eigen bijdrage gevraagd).

Donderdag 24 februari 2011 om 14:00 uur in ‘t Zaaltje
Workshop ‘Ik Spoor’
Heeft u ook moeite met de kaartautomaat? Lijkt u reizen met de (straks vrijwel onontkoombare) OV-
chipkaart een vervelend vooruitzicht? Ziet u op tegen overstappen? Wil het niet goed lukken met de 
NS-reisplanner? Dan is een treinworkshop of presentatie van ‘Ik Spoor’ misschien iets voor u!
Voor deelname hieraan dient u zich uiterlijk 18 februari 2011 op te geven bij Clemens Huiskens (t: 
355 48 96).

Donderdag 4 maart 2011 om 14:00 uur in ‘t Zaaltje
Ons lid mevrouw Wina Riegman geeft een fotopresentatie van de diverse KBO-activiteiten, die zij in 
de afgelopen periode heeft vastgelegd. Ook heeft zij een fotoquiz samengesteld … … 

Donderdag 17 maart 2011 om 14:00 uur (Vertrek om 13:30 uur) 
Excursie naar de ARN (afval- en energiecentrale) in Weurt. Na de ontvangst en een uiteenzetting 
over het bedrijf en de installaties volgt per bus een rondleiding over de terreinen, langs de 
installaties en naar de stortplaats.
(Carpoolen – tegen vergoeding aan de chauffeur – vanaf de Nijmeegsebaan).

Donderdag 7 april 2011 om 14:00 uur in ’t Zaaltje
Jaarvergadering.

Donderdag 5 mei 2011 om 14:00 uur (Vertrek om 13:30 uur)
Bezoek aan het Museum voor Vlakglas- en Emaillekunst in Ravenstein.
(Voor de toegang wordt van de deelnemers een eigen bijdrage gevraagd).
(Carpoolen – tegen vergoeding aan de chauffeur – vanaf de Nijmeegsebaan).

Donderdag 9 juni 2011
Jaarlijkse busdagtocht.

Aandachtspunten:
Introducés en bewoners van Heilig Landstichting zijn altijd welkom!
In de maandelijkse KBO nieuwsbrieven treft u over al deze activiteiten, die nog onder voorbehoud 
zijn, nadere informatie aan.
Desgewenst kunt u mailen naar: kbo.hls@inter.nl.net of bellen naar: 024 322 44 42.




