
I n het kader van de viering 
van het 100-jarig bestaan 
van Heilig Landstichting volgt hier het tweede deel over hoe het in 

het verleden was om hier te wonen in vergelijking tot nu.

In het eerste artikel over het wonen op de Landstichting (nummer 17 
jaargang 4) is sterk de nadruk gelegd op de voorzieningen in de 
landstichting; in dit artikel wordt de nadruk gelegd op het wonen en leven 
in de Landstichting.

In dit artikel worden de herinneringen beschreven van Truus Zwitserloot- 
Meijers en haar zwager, de heer Bosman, aan het wonen op de 
Landstichting. Mevrouw Zwitserloot woont al bijna 80 jaar op de 
Landstichting, op verschillende adressen. Het huis, waar zij in haar jeugd 
gewoond heeft lag aan de Nijmeegse baan aan de spoorzijde op nummer 
61, waar op dit moment het parkeerterrein van Rozenhof is.  Op de foto 
op deze pagina is dat in het voorste huis, naast de witte huizen. In deze 
woning hebben twee gezinnen gewoond, de families Meijers en Gersjes. In 
de andere huizen hebben de families Sanders, Claus, Jongenelis en Claus 
gewoond. Het verdere interview is te lezen op pagina 10.

(Helaas beschikken we niet over een betere foto)
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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: 25 maart, 29 april, 

27 mei en 24 juni

Zie ook www.zaaltjehls.nl

14

Wonen op de Landstichting deel 2

Annelies van Gunst



I n dit nummer staat het bol van de 
informatie over de activiteiten rond het 
100-jarig bestaan van Heilig 

Landstichting. Noteert u de data alvast? 
Denkt u er ook aan oud-bewoners op de 
hoogte te stellen?

U treft een interview aan met één van de 
langstwonende op de Landstichting.

De maandelijkse dorpslunch is weer geweest. 
Fijn dat de organisatie kan rekenen op een 
goed aantal bezoekers. Zie ook de foto’s.

De Cenakelkerk, één van de symbolen van dit 
jubileum, is inmiddels feestelijk geopend. Wij 
raden u aan te gaan kijken naar de 
schilderingen en de mozaïeken, het is 
werkelijk prachtig.

Over het andere symbool “het museum” 
blijven er nog steeds veel vragen open. Op 
zaterdag 26 februari is er over dit onderwerp 
een radio-uitzending geweest “Argos” waarin 
onduidelijk bleef of het museum in de 
toekomst weer open zal gaan en in welke 
vorm.

Er is een expositie over Jan Stuyt, de 
architect van o.a. de kerk, in het Architectuur 
Centrum in De Lindenberg. In dezelfde ruimte 
is er een expositie over “Interieurarchitectuur” 
van onze medebewoners, Jan Lücker en 
Dorothé Derks (zie hiervoor elders in dit 
nummer). Wij vinden het op deze plaats leuk 
u te kunnen vertellen dat zij in het voormalig 
Karmelietessenklooster, aan de Carmelweg, 

ook gebouwd door Jan Stuyt, wonen en 
werken. In een volgend nummer hopen wij 
meer over hun werk te vermelden.

Voor onze rubriek “Ondernemers op de 
Landstichting” is er nog steeds kopij dus gaan 
we er nog even mee door. Zoals iemand ons 
zei: het is leuk om te vernemen dat Heilig 
Landstichting niet alleen een woondorp is 
maar dat er ook voorzieningen zijn.

Zoals u ook in het vorige nummer kon lezen is 
er veel veranderd in het dorp. In plaats van 
de school en winkeltjes, een plek waar de 
bewoners elkaar tegenkwamen en nieuws 
uitwisselden, hopen wij dat u nu enige 
informatie van ons dorp uit de Oorschelp kunt 
vernemen.

En gelezen worden we! Op de 
nieuwjaarsborrel vertelde een bewoonster ons 
dat ze het vorige blad kwaad had 
dichtgeslagen omdat er niet de foto geplaatst 
was die ze bedoeld had. Omdat we iedereen 
graag te vriend houden zullen we dit proberen 
recht te zetten. Maar stiekem voelden we ook 
trots dat dit blad zoveel emotie kan oproepen.

Behalve bovengenoemde artikelen is er nog 
meer te lezen en natuurlijk is er:  de column.

Wellicht ten overvloede vermelden we dat alle 
stukken in de Oorschelp onder 
verantwoordelijkheid van de betreffende 
schrijver vallen.
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H et ritme van het woord van de 
voorzitter is steevast een blik 
achterom en een blik vooruit. 

Ook deze Oorschelp zal ik mij aan 
deze volgorde aanhouden, maar niet 
nadat ik jullie allen van harte 
gefeliciteerd heb met ons 100-jarig 
bestaan. Sinds 28 februari is het echt. 
Heilig Landstichting bestaat 100 jaar. 
Stichtingen en verenigingen die 100 
jaar bestaan kunnen aanvragen om 
koninklijk te worden. Van dorpen en 
steden heb ik het nog nooit gehoord. 
Het zou ook niet klinken: Koninklijke 
Heilig Landstichting. Maar vieren doen 
we het wel die 100 jaar. Daar straks 
meer over.

Zondagmiddagborrel
Het nieuwe jaar zijn we goed 
begonnen met een gezellige 
zondagmiddagborrel georganiseerd 
door ’t Zaaltje en de Dorpsvereniging. 
Deze middag werd bezocht door meer 
dan 100 dorpsbewoners. Reuze 
gezellig en - zoals gebruikelijk - 
uitstekend verzorgd door Cobi en 
Bert. Veel nieuwe gezichten ook. 
Dorpsgenoten, die het goed naar hun 
zin hadden en het voornemen 
uitspraken om dit jaar vaker te komen 
en ook deel te nemen aan activiteiten 
in het Dorp.

IJzel
Verder was het begin van het jaar 
koud. De komst van de zoutkisten, 
waarover we in de vorige Oorschelp 
spraken, was gelijk het afscheid van 
de strooiwagens. Toen het begin 
februari begon te ijzelen, was het echt 
levensgevaarlijk. Alle straten werden 
bedekt met een dikke laag ijs. Auto’s 
strandden omdat ze niet tegen de 
heuvels op konden. En dan helpt een 
handvol kisten met zand niet. 

Dorpsborrel
De Dorpsborrel, die iedere laatste 
vrijdag van de maand van 17:30 uur 
tot 19:00 uur in ‘t Zaaltje wordt 
gehouden, werd eind januari mager 
bezocht, maar eind februari was het 
gelukkig weer gezellig druk. 

De Dorpslunch, iedere eerste 
woensdag van de maand 12:00 uur in 
de Rozenhof kan rekenen op een 
nagenoeg constant aantal wisselende 
bezoekers. Een uitstekend initiatief 
dat hoogst gewaardeerd wordt. 

Symposium Jan Stuyt
Eind februari hield de afdeling 
Kunstgeschiedenis van de 
Radbouduniversiteit een symposium 
over Jan Stuyt, de architect van de 
Cenakelkerk, de NEBO Kerk en 
gebouwen op themapark Oriëntalis. 
Een symposium naar aanleiding van 
het 100-jarig bestaan van Heilig 
Landstichting. Op dit symposium 
liepen uiteraard vele geïnteresseerde 
dorpsbewoners, want Jan Stuyt is 
natuurlijk ook een beetje van ons. N
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VAN DE VOORZITTER

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

Hans Cramer
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Activiteiten 100-jarig 
bestaan
Komen we meteen bij de activiteiten 
in het kader van het 100-jarig 
bestaan, die plaatsvinden in de 
komende periode. Allereerst is er de 
planten- en stekjesmarkt, die 
plaatsvindt op 7 mei op het (voor) 
terrein van het Bijbelsmuseum van 
10:00 tot 12:00 uur. Naast de 
gelegenheid om plantjes te ruilen en 
te kopen zullen we nog tal van andere 
activiteiten organiseren. U kunt hier 
t.z.t. over lezen op de website. Verder 
gaan we op Hemelvaartsdag 2 juni ‘s 
morgens heel vroeg dauwtrappen om 
daarna gezamenlijk te ontbijten. En 
we hebben het weekend van 18 en 19 
juni waarin de Oranjevereniging 
activiteiten voor het gehele 
gezin organiseert, de reünie 
plaatsvindt, en er een 
tentoonstelling over ons `100 
jarig Dorp’ door de 
Heemkundekring wordt 
gehouden. Maar uitgebreider 
hierover verderop in deze 
Oorschelp. Daar ook nieuws over 
nieuwe manieren waarop wij u 
willen informeren over uw Dorp. 

Ledenvergadering
Tenslotte nog even aandacht voor de 
ledenvergadering van de 
Dorpsvereniging die gehouden wordt 
op 22 maart a.s. om 20:00 uur in ’t 
Zaaltje. Na het huishoudelijke 
gedeelte, waarvoor alle leden 
schriftelijk een uitnodiging ontvangen, 
zal Huub Schoot ons inwijden in de 
kunst van het vermeerderen van 
planten. Dit uiteraard ter 
voorbereiding van de Plantjes- en 
Stekjesmarkt van 7 mei. Om dit alles 
niet te hoeven missen, kunt u snel lid 
worden van de Dorpsvereniging door 
een e-mailtje te sturen naar 
penningmeester@dorpsverenigingheilig
landstichting.nl 

LID WORDEN VAN DE DORPSVERENIGING
U kunt lid worden van de Dorpsvereniging door € 11,- over te maken 
naar bankrekeningnummer 187444412 ten name van Dorpsvereniging 
Heilig Landstichting.
(N.B. de jaarlijkse bijdrage is verhoogd van €10, - naar € 11,-).
-------------
Secretariaat Dorpsvereniging
Het secretariaat is als volgt bereikbaar:
Joost Meuwese, secretaris
Sophiaweg 115
6564 AB Heilig Landstichting
T:  024-3231177
E: secretaris@dorpsverenigingheiliglandstichting 
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Op zaterdag 7 mei vindt in ons dorp de Planten- en 
Stekjesmarkt plaats.

De markt wordt gehouden van 10.00 
tot 12.00 uur. De plaats wordt nog 
bekend gemaakt.

Wij willen graag weten of u meedoet. 
Komt u met stekjes en jonge planten 
naar deze markt? U kunt deze 
verkopen of ruilen. Het gaat niet om 
grote bedragen.

U hoort ervaringen van uw 
medebewoners. U ontmoet 
‘tuinmensen’ uit ons dorp.

Voor het slagen is het wel belangrijk, 
dat er genoeg aanbod is. Hieronder 
een aantal aanwijzingen.

Wilt u zich opgeven bij onze 
secretaris, als u een bijdrage wilt 
leveren aan deze markt. 
(secretaris@dorpsverenigingheiliglands
tichting.nl)

Hieronder een bijdrage van Huub 
Schoot, een actief tuinder in ons dorp.

De Stekjesmarkt!
U wilt dolgraag meedoen aan de 
stekjesmarkt, maar u weet niet hoe u 
moet stekken. Gelukkig voor u worden 
er maar heel weinig echte stekjes op 
de stekjesmarkt aangeboden. Waar 
gaat het dan om? Het gaat om kleine, 
jonge plantjes voor de tuin.

* U kunt gekocht of verzameld zaad 
zelf zaaien. De zaailingen die u niet 
nodig heeft, kunt u oppotten en 
aanbieden;

* U kunt zaailingen in de tuin 
verzamelen en elk in een bloempotje 
zetten;

* U kunt een plant delen, door grote 
planten uit te graven en de wortelkluit 

met een mes of schep verdelen in 
twee of meerdere delen en apart in 
een bloempot zetten. Een plant zet u 
weer terug en deze heeft zo alle 
ruimte om te groeien.

* U kunt tenslotte ook nog stekken, 
bijvoorbeeld geraniums, dahlia's of 
heesters. Met de ene plant gaat dat 
beter dan met een andere.

Elke plantje krijgt van u een naam 
d.m.v. een steeketiket. Een etiket kun 
je maken van dunne reepjes stevig 
plastic (10 x 1 cm), waarop u met 
watervaste stift de naam schrijft. Ik 
gebruik de plastic kaften van 
verslagen.

Een plant zet je in een echte bloempot 
of in een pot met een gat in de 
bodem. Wortels moeten kunnen 
ademen en hebben lucht nodig.

Plantjes kunnen geruild worden met 
mensen op de markt die ook stekjes 
hebben. Maar er komen ook 
geïnteresseerden die niets te ruil 
hebben. Dan geldt het vaststellen van 
een eerlijke prijs. In de meeste 
gevallen is die afhankelijk van de 
grootte van het plantje. Kleine 
plantjes maximaal 50 cent en de 
grootste planten € 2,00.

Huub Schoot
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De Oorschelp. 
Dit verenigingsorgaan verschijnt 4x per 
jaar. Dit is een prettig leesbaar krantje 
met informatie, opinie en reportages.

De website
www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl
Daarop kunt informatie vinden over de 
dorpsvereniging en andere verenigingen 
en organisaties. U kunt ook eerdere 
edities van de Oorschelp inzien. Verder 
nieuws en actualiteiten.

E-mail
Via de mail kunnen wij u snel en 
makkelijk op de hoogte brengen van 
actuele zaken. Dat hebben we de 
afgelopen twee maanden een aantal 
keren gedaan. Indien u deze mails niet 
ontvangen hebt, betekent dat uw 

mailadres niet bij ons bekend is. Indien u 
deze mails wel wilt ontvangen, stuur dan 
een mailtje naar de 
secretaris@dorpsverenigingheiligland
stichting.nl.

Het Oorbelletje 
Dit is de jongste loot. Eind 2010 zijn we 
gestart met de maandelijkse dorpslunch. 
Daarvoor was een schriftelijke uitnodiging 
nodig, die door de contactpersonen 
verspreid wordt. Maar er was meer ruimte 
op die uitnodiging. Die gebruiken we voor 
korte actuele mededelingen.

Is dat allemaal niet een beetje veel, 
vraagt u zich misschien af. De informatie 
wordt nu digitaal en op papier verspreid. 
Dat is nodig om iedereen te bereiken, 
zowel de digitaal aangesloten bewoner, 
maar ook de bewoner, die alles liever van 
papier leest.

Informatie voor het dorp
De dorpsvereniging wil graag alle bewoners goed en adequaat 
informeren over alles wat van belang kan zijn. Daarvoor zijn er 
nu een aantal mogelijkheden.

Op dorpsverenigingheiliglandstichting.nl is 
een lijst gepubliceerd met de namen van 
de oud-bewoners, die zich inmiddels 
hebben aangemeld.

Toch zijn een aantal oud-bewoners nog 
niet bereikt. Er bestaat geen lijst of 
bestand van voormalige bewoners, zoals 
bij schoolreünies e.d. vaak wel het geval 
is.

Wij kunnen de oud-bewoners alleen 
bereiken via u, de huidige bewoners. 

Wij doen een dringend beroep op u oud-
bewoners uit te nodigen. Denk daarbij 
aan de voormalige eigenaar van uw huis, 
uw voormalige buren of de kinderen 
daarvan. Denk aan uw familie, vrienden 
of andere bekenden, die hier gewoond 
hebben.

Wij denken dat oud-bewoners het ook 
zeer waarderen, als zij door u uitgenodigd 

worden. Overleg met uw buren, dan zijn 
wellicht makkelijker adressen te 
achterhalen.

Wij zijn aangewezen op mond-op-mond 
en mail-to-mail reclame. Ook oud-
bewoners kunnen weer anderen 
uitnodigen. Iedereen kan zich ook 
spontaan aanmelden. Kortom iedereen 
nodigt iedereen uit!

Bij deze Oorschelp opnieuw een 
uitnodigingsbrief, die u kunt versturen. U 
kunt deze ook downloaden via de website. 
Aanmelden gaat eenvoudig: een mailtje 
naar het speciale mailadres 
eeuwfeestdorp@gmail.nl. Of een briefje 
naar de secretaris  van de 
dorpsvereniging, Sophiaweg 115, 6564AB 
Heilig Landstichting.

Wij vertrouwen erop dat deze reünie, met 
uw hulp,  een succes wordt!

Reünie voor Oud-bewoners
Zoals wij al eerder aankondigden wordt er op zondag 19 juni een 
reünie voor oud-bewoners georganiseerd. Er hebben zich al een 
aantal aangemeld. Zij reageren enthousiast en waarderen ons 
initiatief om zo’n reünie te organiseren.

De Eeuwfeestcommissie
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Het bestuur van de Dorpsvereniging nodigt 
u van harte uit om deel te nemen aan deze 
activiteit voor jong en oud!

Hoe laat vertrekken we?

Om 6 uur in de ochtend vanaf het 
Bosduiveltje. Van te voren ontbijten hoeft u 
niet te doen: voor vertrek krijgt u een 
kopje koffie/thee met een plakje 
ontbijtkoek aangeboden.

Wanneer zijn we weer terug?

Rond 8 uur komen we voldaan en hongerig 
weer terug bij het Bosduiveltje, alwaar een 
heerlijk ontbijt klaarstaat.

Wat zijn de kosten?

5 euro per persoon en kinderen tot 6 jaar 
half geld.

Wilt u meehelpen?

Hulp bij de voorbereidingen is zeer welkom!

Wanneer u niet mee wilt lopen, maar wel 
wilt helpen alles klaar te zetten voor de 
wandelaars, horen we dat graag van u!

Voor wanneer moet u zich aanmelden?

Liefst vóór 15 mei          

Bij: Marja van Rossum, tel. 3220931 of per 
e-mail marjavanoppenraaij@hotmail.com of 
Josine de Groot, tel. 3220717 of per e-mail 
jo.rojo@hotmail.com

DAUWTRAPPEN OP HEMELVAARTSDAG
Op Hemelvaartsdag, 2 juni, willen we de aloude traditie van het 
dauwtrappen weer nieuw leven inblazen. Oorspronkelijk was dit 
“zingend en blootsvoets op het gras dansen”.  Wat is er mooier 
deze dag misschien niet op die manier maar wel wandelend te 
beginnen?

OPROEP: KUNST IN HET DORP
In het kader van het eeuwfeest willen we dit jaar ook aandacht 
besteden aan beeldende kunst. Kunst gemaakt door bewoners uit 
Heilig Landstichting. Zowel door professionele als hobbykunstenaars.
De vorm waarin wij dit gaan doen ligt nog helemaal open.
Wij roepen iedereen, die een bijdrage denkt te kunnen leveren op 
contact op te nemen met Helmy Schellens, Josuélaan 5 
(wilbertschellens@planet.nl)

Algemene Leden Vergadering
Op dinsdag 22 maart wordt de 
jaarlijkse, statutair vastgestelde 
Algemene Leden Vergadering 
gehouden. Om 20.00 uur in ’t Zaaltje.

De leden van de Dorpsvereniging 
ontvangen een uitnodiging in de bus. 
Daarbij ook de contributienota 2011. 
De vergaderstukken worden 
gepubliceerd op de website en 
verschijnen niet op papier om kosten 

en papier te besparen, maar kunnen 
wel opgevraagd worden bij de 
secretaris. 

Na de pauze zal Huub Schoot u 
informeren over de Kunst van het 
vermeerderen van planten. Voor velen 
een  interessante en handige 
voorbereiding  op de planten- en 
stekjesmarkt van 7 mei.
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A ls je op leeftijd raakt dan kan zelf 
koken een opgave worden. Het is 
mooi om te weten dat de Stichting 

Welzijn Groesbeek (SWG) daarbij een handje 
kan helpen met “Tafeltje Dekje”. Voor af en 
toe, een vaste dag of zelfs 7 dagen per 
week. Een dieetmaaltijd is ook mogelijk.

Tafeltje Dekje biedt naar keuze een 2 gangen 
of 3 gangen warme maaltijd . Geserveerd om 
direct op te eten of mogelijk later op te 
warmen in de magnetron.

Elke dag zijn er verschillende gerechten 
waaruit gekozen kan worden. De menulijsten 
worden 1x per week door de bezorgers 
afgegeven en enkele dagen later weer mee 
terug genomen.

De maaltijd wordt door vrijwilligers aan huis 
bezorgd. De klant neemt de maaltijd zelf in 
ontvangst. Is er niemand thuis dan zal de 
bezorger de maaltijd weer mee terugnemen. 
De maaltijd wordt niet afgegeven bij de 
buren of achtergelaten.

Er is een Open Eettafel in het “Trefpunt” van 
de Meent. In het Trefpunt gaat u “uit eten”. 
Het 2 of 3 gangen menu van de dag wordt 
ter plekke achter een buffet opgeschept en 
aan tafel geserveerd door onze vrijwillige 
gastheren en-vrouwen. U eet dan samen met 
anderen en kunt ook iets te drinken bestellen.

U geeft zich op en de volgende dag kunt u al 
mee eten. 

U geeft te kennen voor welke vaste dagen u 
eten wilt. Afzeggen voor een vaste dag, of 
aanmelden voor een extra dag? Dat kan één 
dag tevoren vóór 11.00 uur. Op vrijdag voor 
zaterdag, zondag en maandag

De kosten zijn inkomensafhankelijk door een 
korting door de gemeente Groesbeek. Bij 
gebruik van de kortingsregeling moet er een 
verklaring worden ondertekend over de 
hoogte van het inkomen.

Meer informatie vindt u bij de receptie van 
de SWG in de Mallemolen (telefoon 024 

3974188 tussen 09.00-12.30 uur)

Étumé, voor alle leeftijden, op de 
Daalseweg 5, 6521 GE Nijmegen is 
een andere, kleinere, organisatie 
waar u uw maaltijden kunt 
bestellen. Bij deze organisatie kan 
ieder, ongeacht leeftijd, een maaltijd 
bestellen, tijdelijk, iedere dag of 
voor één keer om het uit te 
proberen. Er is een keuze uit 
traditionele en eigentijdse 
gerechten. De maaltijden worden 
koelvers van maandag tot en met 
vrijdag geleverd. Minimale besteding 
€ 5,50. Bezorging gratis.

Bestellen kan tot uiterlijk 17.00 uur 
voor de volgende dag. Bestellen 
voor maandag kan tot uiterlijk 
zaterdag 12.00 uur. Telefonisch 024- 
3440560 of per mail www.etume.nl . 
Via telefoon of mail kan ook 
informatie worden opgevraagd.

Welke tieners of volwassenen hebben enige ervaring met het schminken van 
kindergezichten en vinden het leuk om daarmee een uurtje te helpen tijdens de 
tweede dag van het Eeuwfeestweekend, namelijk op zondag 19 juni a.s.? 
Geïnteresseerden kunnen mailen (w.sinia@planet.nl) of bellen (024 - 322 18 76) 
met Wieke Coenen van het Oranjecomité.

Schminkers gezocht

TAFELTJE DEKJE

Maart 2011

D
O

R
P

S
B

E
R

IC
H

T
E

N
[ advertentie ]

9



Nummer 18, Jaargang 4

D e familie Meijers beschikte over de 
helft van de woning op de 
voorpagina en had in die woning 2 

ruimtes tot hun beschikking, een 
woonvertrek annex woonkeuken en een 
slaapvertrek waarin ouders en kinderen 
sliepen. Op de zolderverdieping sliepen, 
omdat zij een groot gezin hadden, de overige 
kinderen onder het pannendak. ’s Winters 
werden zij daar ’s ochtends wakker tussen 
wat sneeuw die tussen de dakpannen naar 
binnen gewaaid was. Achter de huizen liep 
een fietspad richting Groesbeek. De 
buurman, zoon van mevrouw Gersjes, 
verdiende zijn brood met de reparatie van 
fietsen. Achter de woningen lag een grote 
tuin in de richting van het spoor, met o.a. een 
bankje; dit gedeelte van de tuin werd door de 
kinderen vanwege de koele plaats ook wel de 
“Noordpool” genoemd. De Nijmeegse baan 
was in die tijd nog niet geasfalteerd en was 
eigenlijk meer een grintpad; pas na de 
tweede wereldoorlog in 1949 is deze 
geasfalteerd. 

In de jeugd van Mevrouw Zwitserloot hadden 
kinderen volop speelgelegenheid. Veel open 
(heide)veld en bos. Leuke herinneringen uit 
haar jeugd zijn de vrijheid en de vele 
mogelijkheden, die er waren om buiten te 
spelen. Een sport was het bijvoorbeeld om 
ongemerkt appeltjes of kwetsen te 
bemachtigen uit fruitbomen in de buurt. In 
die jaren was er ook een wijkagent, 
Brugman, in het begin en later Van den Berg 
en Berk. Het was voor de kinderen een 
uitdaging om ongezien kattenkwaad uit te 
halen of om een boete voor het fietsen 

z

onder licht te ontlopen. Toen zij ouder werd 
ging ook het sporten, het voetballen op het 
huidige parkeerterrein van het Bijbels 
Openlucht museum, het spelen van korfbal 
en handbal op de velden in Brakkenstein en 
later het leren zwemmen in het zwembad van 
het vroegere Blindeninstituut (op de 
terreinen van de GGZ/sauna “de Thermen”) 
een grotere rol spelen. Ook het volgen van 
een naai- en handwerkcursus in Casa Nova 
en het leren maken van eigen kleding was 
erg leuk. 

Alle katholieke gezinnen (en dat waren 
vrijwel alle gezinnen) gingen naar school op 
de Landstichting. Haar kleutertijd en de 
lagere schoolperiode heeft zij doorgebracht 
op de meisjesschool op de Landstichting. 
Groep 1/2 en groep 5/6 waren gevestigd in 
het Zaaltje, in groep 5/6 heeft zij les gehad 
van zuster Ambrosia, het schoolhoofd. Groep 
3/4 was gevestigd in Casa Nova. Op school 
heeft zij veel geleerd van de Bijbelse 
geschiedenis; daar werd naar haar idee toch 
wel erg veel nadruk op gelegd. 

Annelies van Gunst

Wonen op de Landstichting deel 2
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De Heemkundewerkgroep werkt aan een 
tentoonstelling van foto's van Heilig 
Landstichting, een uitgave van een 
fotoboek en aan een set kaarten met 
afbeeldingen ter gelegenheid van het 
jubileum van Heilig Landstichting. 

Wij zijn op zoek naar oude foto's van de 
Landstichting die nog niet eerder 
vertoond zijn. Ben je in het bezit van 
deze foto's neem dan contact op met 
Frans Geertsen, tel 024 -3234230 of 
mail naar fransgeertsen@planet.nl 

De Heemkundewerkgroep bedankt u 
voor het meedenken.

Maart 2011 11
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VERVOLG WONEN OP DE LANDSTICHTING

Daarna brak de oorlog uit.

Tijdens de oorlog was er afweergeschut (van 
de Engelsen) geplaatst tussen de huizen aan 
de spoorzijde van de Nijmeegse baan en het 
spoor, dit werd ook wel het “Vlak” genoemd. 
Dit afweergeschut lag ingegraven, er werd 
geschoten in de richting van het 
Reichswald/Emmerich. Tijdens 
beschietingen/bombardementen in de oorlog 
sliep de familie Meijers, samen met evacués 
(Familie Eimers) in de kelder van hun huis.

Er werden ook beschietingen uitgevoerd op 
Duitse treinen. Op het einde van de oorlog 
lieten verzetstrijders uit de Landstichting en 
Brakkenstein Duitse treinen met 
voedseltransporten ontsporen. Enkele 
gezinnen kregen toen o.a. diamant vet, 
blikken vlees, erwten, liga en toffees te 
pakken. 

Na de oorlog werden op de Landstichting een 
aantal houten barakken geplaatst als 
noodwoning. Een van deze houten 
noodwoningen aan de Josuélaan, is pas 
onlangs afgebroken, de anderen zijn veel 
eerder afgebroken. Mevrouw Zwitserloot-
Meijers is na haar huwelijk gaan wonen in de 
woningen van de sociale woningbouw, in de 
Lucaslaan en Simonlaan, die in 1958 – 1962 
gebouwd werden. In die tijd werd ook de 
Nijmeegse baan verbreed en kreeg hotel 
Rozenhof  (voorheen café Oomen) de 
beschikking over de parkeerplaats aan de 
overzijde van het hotel. Daarna zijn er op tal 
van andere plaatsen woningen gebouwd in 
het dorp.

Centraal op de Heilig landstichting stond de 
Cenakelkerk en de activiteiten, die vanuit de 
kerk georganiseerd werden. De zwager van 
Truus Zwitserloot, die van huis uit niet 
katholiek was en in Arnhem woonde, vond 
het opvallend dat de Heilig Landstichting nog 
een dergelijk sterk katholiek karakter met 
zich meedroeg en dat er nog jaarlijks 
processies werden gehouden. Daarnaast was 
het dorpse karakter van de Landstichting 
opvallend met veel open terrein en met 
heidevelden en veel gele brem. 

Historische gebeurtenissen over de 
Landstichting zijn te vinden in het boek “Van 
Heilig Woud tot Heilig Land”, te koop bij 
Augustinus.

[ advertentie ]



Praktijk voor 
voetreflexzonetherapie

Na het volgen van een 4-jarige 
opleiding start Gonny Delahaije in 
2004  haar eigen praktijk Delahaije 
Voetreflextherapie-Plus; sinds 1 
januari j.l. woont zij op de 
Landstichting.

Waarvoor kunt u bij haar terecht?

Vele lichamelijke of psychische 
klachten kunnen verminderd worden 
door middel van voetreflexmassage. 
U kunt daarbij denken aan 
spijsverteringsklachten, 
gewrichtsklachten, hoofdpijn, stress, 
winterdip, vermoeidheid, slechte 
doorbloeding of verminderde 
weerstand. 

Onder de voet zitten reflexzones. Die 
zones zijn verbonden via de 
uiteinden van zenuwbanen met de 
verschillende organen en andere 
lichaamsdelen. Door druk uit te 
oefenen op reflexpunten kun je 
organen en andere lichaamsdelen 
activeren. Bij klachten kan er heel 
gericht gemasseerd worden, 
waardoor tevens een betere 
doorbloeding tot stand komt en 
afvalstoffen verwijderd worden.

Op haar website voetreflexcoach.nl 
kunt u uitgebreid lezen hoe het 
precies werkt en waarvoor u allemaal 
bij haar terecht kunt. 

In de loop van de tijd heeft zij haar 
bezigheden uitgebreid met 
lichaamsmassages, al dan niet met 
kruidenstempels, oorkaarsen, Hot 
Stone-massage, gezichtsmassage en 
recentelijk klankschaalmassage. 
Tevens heeft zij een opleiding voor 
Coaching en Counseling gevolgd. Zij 
is aangesloten bij beroepsvereniging 
FAGT, zodat afhankelijk van uw 
ziektekostenverzekering vergoeding 
veelal mogelijk is.

Heeft u bepaalde klachten en wilt u 
ervaren of voetreflex uitkomst kan 
bieden, dan bent u van harte 
welkom bij haar voor een korte 
(gratis) kennismakingsmassage. 

Gonny Delahaije
Moses en Aäronlaan 16
Tel. 8453136

Nummer 18, Jaargang 412
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K EK dnl is een bureau 
voor 
Interieurarchitectuur 

van Jan Lücker, vormgever, en 
Dorothé Derks, 
interieurarchitect. Jan en 
Dorothé wonen sinds 1998 
in het voormalige 
Karmelietessenklooster aan 
de Carmelweg 13. Hun 
ontwerpbureau KEK dnl is 
gevestigd in het oude 
kapelgedeelte. 
Interieurarchitectuur 
betekent voor hen 
“vormgeven met aandacht”.

Hun expositie in het 
Architectuurcentrum 
Nijmegen (ACN) is van 4 
maart tot 1 mei. Bezoekers 
kunnen al hun zintuigen 
gebruiken. Zij laten hun 
bezoekers proeven, ruiken, 
voelen en op andere manieren 
ervaren welke factoren invloed 
hebben op een ruimte.

In datzelfde 
Architectuurcentrum is 
tegelijkertijd heel toevallig een 
expositie over Jan Stuyt (ook 
de architect van het klooster 
aan de Carmelweg) naasr de 
Architecten Estafette Expositie, 
in het kader waarvan Jan en 
Dorothé hun expositie hebben. 
De expositie over Jan Stuyt is 
van 26 januari tot 27 maart. 
De expositie over 
interieurarchitectuur is van 3 
maart tot 1 mei. 

Het ACN is gevestigd aan de 
Ridderstraat 27 (de 
Lindenberg) in Nijmegen en 
open van woensdag tot en met 
zondag van 13.00 uur tot 
17.00 uur.

Voor vragen en advies is het 
bureau tijdens de expositie de 
eerste donderdagavonden van 

de maand (3 maart en 7 april ) 
aanwezig van 19.00 uur tot 
21.00 uur en ook vaak op de 
zaterdagmiddagen.

Maart 2011 13

Interieurarchitectuur op de Landstichting

Maria Quant
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Z ondag 27 februari vond de viering ter 
gelegenheid van de feestelijke 
beëindiging van de restauratie en ter 

herinnering aan het eeuwfeest van de 
Cenakelkerk plaats.

De omvangrijke renovatie - die een jaar geduurd 
heeft en 4,5 miljoen euro kostte - is achter de 
rug.

De kerk was volgestroomd met genodigden, 
parochianen en buurtgenoten. De verhalen over 
de geschiedenis van de kerk en van de 
restauratie werden afgewisseld met zang en 
muziek.

De heer Spanhoff werd - als voorzitter van de 
Stichting Complex Restauratie H. Landstichting - 
flink in het zonnetje gezet en bedankt voor zijn 
tomeloze inzet.

De middag werd afgesloten met een bezichting 
van de gerestaureerde Cenakelkerk en een 
receptie in het parochiecentrum.

Koen Broersma

Feestelijke beëindiging restauratie Cenakelkerk
en ter herinnering aan het eeuwfeest
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Tussen links en rechts

H et is nu carnavalsdinsdag, de laatste 
dag van carnaval, en morgen is het 
Aswoensdag. Van carnaval merk je 

in ons dorp niets, behalve dan de mensen 
die van Groesbeek naar Nijmegen naar 
Groesbeek gaan. En Aswoensdag, bij hoeveel 
mensen zie je morgen het kruis op het 
voorhoofd? Het is iets van lang geleden, we 
weten het nog en daar houdt het voor de 
meesten op.

Gisteren kwamen we terug uit Engeland, een 
lang weekend naar onze kleindochter. En wat 
het leukste is, ze speelt nu aan mijn voeten 
terwijl ik dit intik. Ze logeert een week bij 
ons en dat is om de afgelopen 3 maanden in 
te lopen. Ze zijn in die tijd de wereld rond 
geweest, op weg naar Nieuw Zeeland (via 
Mexico heen en Maleisië terug) om daar de 
familie van onze son (not) in law te 
bezoeken. En wij hebben het er dan graag 
voor over om er even heen te rijden - van 
rechtsrijdend naar linksrijdend, een paar 
dagen bij ze te zijn, onze kleindochter dan 
achter in de auto te zetten en weer terug te 
rijden (van linksrijdend naar rechtsrijdend) . 
 En tot nu toe is het kicken!!

Onlangs was ik in de Cenakelkerk voor de 
officiële opening na de restauratie. Je moet 
ervan houden, en dat doe ik, als je de 
binnenkant uitbundig beschilderd ziet. Een 
mooi stukje wit is nauwelijks te ontdekken, 
de schilder Piet Gerritsen, heeft alle ruimte 
genomen om te laten zien dat 
veelkleurigheid niet altijd tot overdaad leidt. 
Tijdens deze bijeenkomst hield Herwi Rikhof, 
dorpsgenoot en regelmatig voorganger in 
deze kerk, een praatje over een paar van de 
schilderingen. En hij nam je mee van 
linksboven naar rechtsboven, naar de 
zijkanten van de majestueuze koepel. En de 
hoofden draaiden van rechts naar links en de 
woorden vielen op hun plaats…

Ook de verkiezingen kan ik niet onbesproken 
achter me laten. Zelf zat ik die dag op het 
stembureau in Vijverhof. Veel mensen die 
daar kwamen, en er kwamen er veel, 
twijfelden nog, moet ik voor of tegen dit 
kabinet stemmen, soms vereenvoudigd tot 
moet ik links of rechts stemmen. En de 
twijfel bleef, want links en rechts zijn niet 
meer van die vanzelfsprekende begrippen, 
eigenlijk weet je niet of je stem er echt toe 
doet. En dat is dan ook de makke van deze 
tijd, en je ziet het ook aan de voorlopige 

uitslag, wat gebeurt er met mijn stem voor 
50+ of voor een echt provinciale partij, er 
wordt nu een pokerspel gespeeld. De uitslag 
weten we voor de provincies zelf, maar de 
doorwerking naar de Eerste Kamer zullen we 
pas eind mei zien, en dan ook wat dit 
betekent voor het huidige kabinet. Hoop en 
vrees zijn beide aanwezig. Ik blijf hopen, 
maar dat zal wel niet vreemd zijn vanwege 
mijn  eigen partijverwantschap.

Tussen links en rechts, de titel van deze 
column. Hierboven heb ik al een aantal 
ervaringen met die polen beschreven. Maar 
ik kwam op de titel, omdat ik me de 
afgelopen maanden steeds meer afvroeg 
tijdens het wandelen door ons dorp, waarom 
Volvo’s, Volkswagens, Hyunda’s, Renaults, 
Citroëns, Mazda’s en nog vele andere 
merken steeds meer in ons dorp bij 
kruisingen naar zich lieten raden welke kant 
ze opgaan. Het lijkt erop, en ik betrap me er 
zelf als Saab ook wel eens op, dat we denken 
dat het hier zo veilig is, dat het niet uitmaakt 
of je aangeeft dat je links of rechts afslaat. 
Er is toch bijna nooit een ander, en als die er 
wel is, dan moet die zich maar aanpassen. 
Een raar gedrag, want als je hetzelfde doet 
bij al die andere kruisingen in onze wereld, 
dan wordt het echt oppassen geblazen. Ook 
al kom je van rechts, het blijft een gok wat 
de ander doet. Toch denk ik dat het van 
respect getuigt als je het wel aangeeft of je 
links of rechts gaat, anderen hebben recht 
om dat te weten. En we houden onze kleine 
wereld daarmee een stukje veiliger, al is het 
alleen maar voor onze kinderen.

 

p.s. Je denkt toch zeker wel aan ons 
dorpsfeest op 18-19 juni. Ook ik heb een 
aantal oud-buren uitgenodigd en zij waren 
razend enthousiast. Het wordt zo nog een 
leuk feest.

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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Beste buren,

Er is nogal wat verwarring over de diverse 
stichtingen die in Heilig Landstichting actief zijn. 
Misschien is het goed hier even bij stil te staan.

In 1911 is de moederstichting ‘Heilig Land 
Stichting’ (HLS) opgericht. Om die stichting te 
helpen, lees gelden in te zamelen, is in 1913 de 
Eerste Hulpstichting der Heilig Land Stichting 
(EHS) in het leven geroepen. De exploitatie van 
een begraafplaats is een van de activiteiten 
waarvan men hoopte dat die middelen voor het 
devotiepark zou genereren.

In dat vroegere devotiepark was de begraafplaats, 
of beter gezegd de kruisweg met Calvarieberg en 
het H. Graf, tevens ‘het hoogtepunt’ van het 
bezoek van de pelgrims. Haar plaats en rol was 
dienend aan het toenmalige devotiepark, en het 
latere museum.

Eigenlijk is de begraafplaats tot ca. 1990 nauw 
verbonden, beter gezegd ondergeschikt aan de 
belangen van het museum geweest. De eerste stap 
om de belangen en waardigheid van het kerkhof 
beter te beschermen was in 1989 toen op het 
terrein een fysieke afscheiding is gekomen. Er was 
echter nog altijd sprake van een personele unie, 
dus zowel wat betreft bestuur en werknemers. 
Daar kwam in 2000 een verandering in, toen de 
begraafplaats een eigen (personele) organisatie 
kon opzetten. Dankzij een enthousiast en kundig 
team heeft dat goed gewerkt.

Toch was de situatie bestuurlijk nog niet 
bevredigend. Nog altijd vormde het bestuur van 
het museum feitelijk ook het bestuur van de 
begraafplaats. In 2002 droeg de HLS, het 
toenmalige museum dus, via verhuur de 
exploitatie van het museum over aan een nieuwe 
burgerlijke stichting, die we nu kennen onder de 
naam Museumpark Oriëntalis. Om controle over 

het totaal te houden bleef de bestuurlijke unie 
binnen de diverse stichtingen echter bestaan.

Deze kronkelige constructie vond zijn oorzaak in 
een machtsconflict met de Bisschop, een conflict 
dat pas in maart 2010 in juridische zin is beslecht. 
De noodzaak om via de bestuurlijke overlapping 
volledige controle op alles te houden is daarmee 
komen te vervallen. Onlangs zijn in een gesprek 
met het Bisdom ook de laatste relicten van deze 
jarenlange strijd opgeruimd. Een goede zaak.

Direct na maart 2010 is hier op alle fronten een 
proces van verzelfstandiging gestart. Het 
museumbestuur, dus het bestuur van Museumpark 
Oriëntalis, is voorjaar 2010 al compleet vernieuwd. 
In september 2010 is ook voor de moederstichting 
HLS en de begraafplaats ( EHS) een nieuw bestuur 
aangetreden, met profielen gericht op het beheer 
en behoud van de eigendommen, en natuurlijk op 
de exploitatie van de begraafplaats in het bijzonder.

Kortom; er vindt een totale juridische en financiële 
ontvlechting tussen de organisaties plaats. Ieder 
bepaalt nu zijn eigen beleid, waarbij uiteraard 
kwaliteit en continuïteit de piketpalen zijn. We 
koesteren onze gezamenlijke wortels, we 
koesteren ons gezamenlijk materieel- en 
immaterieel erfgoed, voeren waar nodig intensief 
overleg, maar zijn verder geheel onafhankelijk. 

Heel graag informeren wij u in een volgend 
nummer van de Oorschelp over de omvangrijke 
restauratie van het erfgoed op zowel 
museumterrein als begraafpark. Deze is onder 
regie van de moederstichting en eigenaar HLS op 
dit moment in volle gang is. Daarbij dan ook, bijna 
vanzelfsprekend, een uitnodiging voor een 
rondleiding langs al de gerestaureerde, en nog te 
restaureren objecten.

Met vriendelijke groet,
Ger Eickmans, directeur HLS en EHS.

Bestuurlijke kwesties van de eerste hulpstichting




