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Activiteiten in ´t Zaaltje
N.B. Van 1 juli tot 1 sept. is 

’t Zaaltje gesloten

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: 27 mei, 24 juni, en dan 

weer op 30 september.

Zie ook www.zaaltjehls.nl

15

PROGRAMMA VAN DE VIERING

VAN HET 100-JARIG BESTAAN

VAN HEILIG LANDSTICHTING 

OP 17, 18 EN 19 JUNI



D e viering van het 100-jarig bestaan 
van Heilig Landstichting waarover we 
al zoveel bericht hebben is dan nu 

werkelijk in aantocht. In dit nummer zal het 
programma uitvoerig vermeld worden. De 
start zal zijn op vrijdagavond 17 juni. Ook 
waar u zich kunt opgeven ziet u in dit nummer.

Inmiddels hebben er al een aantal activiteiten 
plaatsgevonden. De vrijmarkt op 30 april. In 
dit nummer wordt er over bericht; op de 
website zijn nog meer foto’s te vinden.

Ook over de stekjesmarkt, gehouden op 7 mei 
j.l. wordt bericht.

Er is een aankondiging van de, jaarlijks 
gehouden, bedevaart naar Banneux. U kunt 
zich hiervoor nog opgeven ! Er zijn nog meer 
activiteiten waarvoor u zich kunt opgeven en 
waaraan u kunt deelnemen zoals in dit 
nummer bericht wordt.

In onze rubriek Ondernemen op de 
Landstichting geven we opnieuw aandacht aan 
bureau Kek. In het vorige nummer hebben we 
bericht over hun expositie op de Lindenberg. 
De redactie kreeg een telefoontje van een 
inwoner die vroeg of bureau Kek ook in hun 
woning in het vroegere klooster een expositie 
hield omdat ze zo graag de kapel terug wilde 

zien. Op de museumdag in het tweede 
weekend van september zou dit wellicht 
mogelijk zijn. 

We zijn trots op het aanbod dat Jan en 
Dorothé van bureau Kek (één van) de lezers 
van de Oorschelp aanbieden (zie in het 
betreffende artikel).

Onze rubriek Ondernemen op de Landstichting 
zult u voor het laatst in de Oorschelp vinden. 
We hebben het plan om een nieuwe rubriek te 
starten met “Hobbies op de Landstichting”. Als 
u een hobby heeft waarover u ons in de 
Oorschelp wilt informeren, ofwel iemand kent 
met een bijzonder hobby, dan horen we dat 
graag.

Een nieuwe Oorschelp zal pas weer in 
september verschijnen. Een mooie zomer voor 
iedereen gewenst.

In ‘t Zaaltje en Bosduiveltje stoppen in de 
maanden juli en augustus de gebruikelijke 
activiteiten. De ruimtes worden tijdens de 
Vierdaagse gebruikt als logies voor lopers.

Wellicht ten overvloede vermelden we dat alle 
stukken in de Oorschelp onder 
verantwoordelijkheid vallen van de 
betreffende schrijver.
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W at wonen we toch in een mooi 
dorp met al die bloeiende 
struiken en bomen. En nu niet 

meteen zeggen, dat het vanwege dit 
prachtige weer overal mooi is. Maar bij ons 
is het gras groener. Laten we even 
omkijken wat er allemaal gebeurd is in het 
Dorp de afgelopen maanden. We hebben 
een ledenvergadering van de 
Dorpsvereniging gehad voor de happy few. 
Een bijeenkomst waarvoor we helaas 
enige niet-leden moesten weigeren. Maar 
u kunt nu alsnog lid worden. Dat is ruim 
voor de volgende ledenvergadering. U 
vindt  een impressie van deze vergadering 
in dit nummer. Een vertegenwoordiging 
van het bestuur van de Dorpsvereniging is 
op bezoek geweest bij de burgemeester. 
Hierbij is gesproken over de Dorpslunch 
(hij wil graag een keer komen eten), de 
ervaringen met de zoutkisten en uiteraard 
het 100-jarig bestaan. Hij hield als goed 
huisvader de hand op de knip. Slechts 
voor de manifestatie Kunst in het Dorp (zie 
verderop in de Oorschelp) is wat geld 
beschikbaar. Een prettig gesprek 
overigens. Op de ledenvergadering was 
ook Koninginnedag aan de orde. Men vond 
het jammer dat er op Koninginnedag zelf 
niets in het dorp georganiseerd werd de 
afgelopen jaren. Spontaan werd besloten 
tot een vrijmarkt. En wat een succes! 
Schitterend weer, prima stemming, 
interessante koopjes, een tombola met 
schitterende prijzen en zeer overtuigend 
gepresenteerd door onze notaris Teun 
Timmermans en Marja van Rossum–Van 
Oppenraaij. Hartelijk dank aan de 
medeorganisator Lies van Campen. 
Overigens: Eva zat er ook achter haar mini 
kraam, met haar lintje. Want Eva heeft 
een lintje. Het heeft Hare Majesteit 
behaagd om Eva – als enige in Heilig 
Landstichting – dit jaar te benoemen tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau voor al 
haar vrijwilligerswerk dat ze in het 
verleden heeft gedaan en nog steeds 
verricht. Wij zijn er trots op dat Eva lid is 
van het Bestuur van de Dorpsvereniging. 

Komend weekend [op het moment dat ik 
dit schrijf] is de Planten– en Stekjesmarkt, 
ik hoop op evenveel bezoekers en even 

mooi weer, maar vooral dat het even 
gezellig was als met Koninginnedag. Want 
laten we eerlijk zijn, daar doen we het 
toch allemaal voor. 

Er staat ons nog veel meer te wachten de 
komende maanden. Allereerst gaan de 
sportievelingen onder ons op 
Hemelvaartsdag vroeg uit de veren om 
onder leiding van ervaren gidsen te 
dauwtrappen en daarna uitgebreid te 
ontbijten in het Zaaltje. (Zie oproep 
verderop)

Het weekend van 18 en 19 juni, ik hoef 
het nauwelijks meer ter noemen: Het 
Eeuwfeest! Ook hierover uitgebreid nieuws 
in deze Oorschelp en de oproep om vooral 
zelf te komen naar de reünie, want we 
kunnen wel heel het land uitnodigen, maar 
zonder ons is het half zo gezellig. 
Overigens de restaurants in het dorp 
bieden na afloop voor een redelijke prijs 
een speciaal menu aan. Wel even 
reserveren want het kan druk worden. 

En dan wordt het zomer. Even tijd om 
rustig te genieten. Gelukkig gaat de 
Dorpslunch gewoon door. Hoeven we 
elkaar niet de hele tijd te missen. 

Maar na de zomer, op 25 september om 
precies te zijn, vindt een Kunst en Kitsch 
route door Heilig Landstichting plaats. 
Kunstenaars uit ons dorp laten op 
verschillende plekken hun werk zien, er 
komen workshops, speurtochten… maar 
laat ik niet alles verklappen. U leest het 
hier, elders en op onze website.
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VAN DE VOORZITTER

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

Hans Cramer
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Een late avond in 
maart
(impressie van de algemene 
ledenvergadering Dorpsvereniging van 
22 maart jl.)

D e jaarlijkse algemene 
ledenvergadering (ALV) van 
welke willekeurige vereniging 

dan ook is nou niet het spannendste 
moment van het jaar. Oké, 
toegegeven, afgelopen jaren is het er 
wel eens wild aan toe gegaan rond 
een bepaald thema. Daarom hadden 
we Huub Schoot uitgenodigd om na de 
pauze ons in te wijden over De Kunst 
van het Vermeerderen van Planten, 
een soort “All you wanted to know 
about plantsex and never dared to 
ask.”

De vergadering verliep geanimeerd, er 
was een goede dialoog met de zaal, er 
werden goede besluiten genomen 
zoals het niet langer plaatsen van de 
notulen op internet, het verhogen van 
de contributie met € 1,--. Daarnaast 
het kritisch doornemen van de 
jaarrekening en begroting (met dank 
aan de Kascommissie) en de tijd 
verstreek.  Waardoor helaas Huub te 
laat aan zijn betoog kon beginnen. 
Zijn verhaal werd daardoor kort maar 
krachtig. Huub liet merken dat hij wel 
voor onrustigere klassen had gestaan 
en loodste ons door de materie. 
Hierbij reikte hij een zeer duidelijke 
folder uit, waarin ik in ieder geval de 
volgende dag veel handige tips las. 
Zonde dat het zo kort was, nogmaals 
bedankt Huub.

DAUWTRAPPEN OP 
HEMELVAARTDAG
Op Hemelvaartsdag, donderdag 2 juni, gaan we 
dauwtrappen! Dit zal plaatsvinden van 6 tot 8 uur in de 
ochtend, waarna als afsluiting we gezamenlijk gaan 
ontbijten. U kunt kiezen uit: 
• een historische wandeling o.l.v. Klaas Bouwer en 
• een natuurwandeling o.l.v. een IVN-gids.
De kosten voor deelname: € 5 per persoon en kinderen 
tot 6 jaar half geld. U betaalt contant op de ochtend zelf. 
Liefst VOOR 25 MEI OPGEVEN en melden welke 
wandeling uw voorkeur heeft bij
Marja van Rossum, tel. 3220931, e-mail: 
marjavanoppenraaij@hotmail.com
Josine de Groot, tel. 3220717, e-mail: 
jo.rojo@hotmail.com, 
Tot ziens op Hemelvaartsdag!

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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Plantjesmarkt een groot succes!!!

O p het terrein van Museumpark 
Orientalis werd op zaterdag 7 
mei van 10.00–12.00 uur een 

planten- en stekjesmarkt gehouden. 
Dit is een van de activiteiten om het 
100-jarig bestaan van ons dorp te 
vieren. De organisatie van de 
plantenmarkt was in handen van de 
dorpsvereniging en de Nijmeegse 
afdeling van Groei en Bloei.

Op de markt waren een aantal 
kraampjes te vinden van o.a. het 
VMBO groen, Groei- en Bloei en van 
een aantal tuinliefhebbers uit de 
Landstichting. De opkomst was boven 
verwachting, er wonen veel 
tuinliefhebbers in Heilig Landstichting. 
Er was voor elke bezoeker wat leuks 
te vinden zoals veel bloeiende 
eenjarige planten, sla- en 
tomatenplanten voor de moestuin en 
zeer veel stekjes uit de vele tuinen 
van de Landstichting. De prijzen 
waren erg schappelijk en alle 
bezoekers gingen weg met zakken en 
zelfs kisten en kruiwagens vol met 

planten. Reacties van bezoekers en 
deelnemers waren erg positief en 
eigenlijk was iedereen het er over 
eens dat dit volgend jaar weer 
georganiseerd zou moeten worden. 
Een pluim voor de organisatoren.

Het restaurant van Orientalis was 
open om even rustig te gaan zitten 
met een heerlijk kopje koffie, thee, of 
een glaasje fris met een stuk 
appeltaart. Kortom een geweldige 
formule, die mede door het prachtige 
weer een groot succes werd.

Annelies van Gunst
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B ij de Dorpsborrel wordt er nog 
weleens nostalgisch aan 
gerefereerd. Daarna kwam 

Leenders met zijn rijdende winkel nog 
wekelijks door het dorp, maar ook hij 
stopte, klaarblijkelijk was er onvoldoende 
aan ons te verdienen. De meesten van 
ons deden al lang hun 
weekendboodschappen bij een van de 
vele supermarkten in Groesbeek en 
Nijmegen. Erg handig en goed gesorteerd, 
zoals dat heet. Maar niet voor iedereen. 
Sommigen rijden geen auto (meer) en 
dan is dat gesjouw met je boodschappen 
naar Nijmegen of Groesbeek een hele 
opgave. Anderen hebben vanwege drukke 
werkzaamheden nauwelijks tijd om hun 
boodschappen te doen. 

Gelukkig spelen sommige winkeliers hier 
op in. Bekend is dat Herman, de chauffeur 
van PLUS Nico de Witt (Waterstraat 27 in 
Beek tel. 024 6841839) bereid is je tegen 
de geringe vergoeding van € 1,50 met 
een busje op te halen (en weer thuis te 
brengen) als je de boodschappen bij hem 
doet. Een goede en wellicht ook gezellige 
oplossing voor mensen, die iets minder 
mobiel zijn. 

Een andere oplossing zou on-line 
boodschappen doen bij Albert Heijn 
kunnen zijn. De boodschappen worden 
dan door Albert, de thuisbezorgdienst van 
AH thuisgebracht. Alleen Albert kan Heilig 
Landstichting niet vinden. Dom, want 
volgens ons wonen er genoeg mensen, 
die van deze diensten gebruik willen 
maken. Aan die onbekendheid kunnen we 
gezamenlijk verandering brengen. Op de 
website van AH (www.ah.nl) kan je 
opvragen of er in jouw woonplaats 
bezorgd wordt. Dat willen we natuurlijk 
allemaal weten. Laten we het 
nieuwsgierigheid noemen. Op basis van 
de postcode wordt nagegaan of er hier 
bezorgd wordt. Niet dus. Maar als er 
voldoende mensen dit nagaan, dan blijkt 
dat er in Heilig Landstichting 
belangstelling is en is Albert zakenman 
genoeg om ook hier zijn diensten aan te 
bieden. Dus iedereen even kijken of Heilig 
Landstichting ook bij Albert op de kaart 
staat. 

Doe je een beroep op Herman 
en/of in de toekomst misschien 
ook Albert!

Als je zelf geen boodschappen kan doen…..
Vroeger………iets minder dan 100 jaar geleden, kende ons mooie dorp nog 
winkels, waaronder een kruidenierswinkel in de verbindingsstraat tussen 
Rechters- en Simonlaan. De winkel is al tientallen jaren gesloten.

Hans Cramer

KUNST EN KITSCH ROUTE DOOR DE LANDSTICHTING

O p zondagmiddag 25 september 2011 
organiseert de commissie Kunst in het 
Dorp voor iedereen een Kunst en Kitsch 

route door Heilig Landstichting. Het wordt een 
activiteit voor het hele gezin en kennis van 
kunst is geen vereiste. Het programma is nog 
een verrassing maar je mist een leuke middag 
als je er niet bij bent. Houd deze middag dus 
vrij in je agenda!!

Wij zijn op zoek naar mensen (volwassenen en 
kinderen) die het leuk vinden om hun eigen 
gemaakte kunst te laten zien aan de 
medebewoners van het dorp. Als je schildert, 
boetseert, beeldhouwt, fotografeert, 
bloemschikt, zingt, schrijft, een instrument 
bespeelt of anderszins creatief bezig bent, meld 
je dan zo snel mogelijk aan bij: 

Helmy Schellens
Josuelaan 5
Tel. 024 3888 458
Email: wilbertschellens@planet.nl
Graag naam, adres, telefoonnummer en 
emailadres vermelden en de kunstvorm die je 
wilt laten zien.
We nemen daarna contact op om de verdere 
invulling af te stemmen.

Hartelijke groeten
De Kunst in het dorp commissie
Marie- Louise Hoppenbrouwers
Annemijn de Witte'
Coosje Brunnekreeft
Marianne Struik
Wilfrie Linssen
Helmy Schellens
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Het programma begint vrijdagavond met 
een toneelvoorstelling. Zaterdag verzorgt 
het Oranjecomité een gezellige dag voor 
het gehele gezin; het programma vindt u 
elders in deze Oorschelp. Zondag 
organiseert de Dorpsvereniging een reünie. 
Het programma vindt u hieronder. 

13:00 – 14:00 uur. Vanaf 13:00 uur 
ontvangen we u - bewoners en reünisten - 
graag op het Cenakelplein met een kopje 
koffie en wat lekkers. 

14:00 – 15:00 uur. Vanaf 14:00 gaan we de 
kerk in waar een programma wordt 
aangeboden, met zang, muziek en 
sprekers. Ook zal het eerste exemplaar van 
het fotoboek, gemaakt door de 
Heemkundekring, worden uitgereikt. 

15:00 – 16:00 uur. Vrijwilligers van de 
Cenakelkerk, het Pelgrimshuis, de 
begraafplaats, het Museumpark Orientalis 
staan klaar om u rond te leiden in de 
prachtig gerestaureerde gebouwen.

16:00 – 18:00 uur. Receptie met een 
drankje en een hapje.

Afsluiting circa 18:00 uur. 

Na deze reünie kunt u eventueel de dag 
afronden met een diner in Heilig 
Landstichting. Zowel Sionshof, Rozenhof als 
de Romeinse Herberg in het Museumpark 
kunnen u een speciaal 100-jaar 
arrangement aanbieden. 
Graag tevoren even reserveren.

100 jaar Heilig Landstichting
In het weekend van 18 en 19 juni gaat het gebeuren. We gaan vieren dat Heilig 
Landstichting dan formeel 100 jaar bestaat. Na allerlei kleine – maar oh zo 
gezellige – activiteiten in het voorjaar heeft hopelijk iedereen dit weekend al een 
halfjaar gereserveerd in zijn agenda. 
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H et Engelse meisje Bo verliest haar 
beide ouders bij een auto-ongeluk. 
Zij gaat wonen bij haar oma in 

Noorwegen. Haar oma weet heel veel over 
heksen... maar dan wel de echte heksen. 
Grootmoeder en Bo keren naar Engeland 
terug om naar de wens van haar ouders daar 
haar school af te maken. 

Oma wordt erg ziek en de dokter raadt Bo en 
haar grootmoeder aan om wat aan te sterken 
in een hotel aan zee. Daar wordt op dat 
moment net de Jaarlijkse 
Heksenvergadering gehouden. De 
opperheks presenteert haar nieuwste 
tovermiddel om haar enige doel te 
bereiken: het uitroeien van alle kinderen 
ter wereld.... te beginnen in Engeland. 
Helaas ondervindt Bo aan den lijve dat de 
formule 86 "muizenmakertijddrank" echt 
werkt....

Lukt het Bo toch om een stokje voor de 
snode plannen van de heksen te steken....?

Stichting Kolderkat theater maakte een 
eigen versie van het bekende boek 
Heksen; een toverformule, een reep 

chocola, een dronken ober, een 
hyperventilerende moeder en een verliefde 
directeur… wie het verhaal van Roald Dahl 
kent, herkent de bizarre gebeurtenissen vast 
direct.

Stichting Kolderkat theater is een 
(amateur)theatergroep, die vorig jaar is 
opgericht in Heilig Landstichting. Doel van de 
groep is het maken van kinder- en 
jeugdvoorstellingen. Heksen is de eerste 
productie door volwassenen voor kinderen. 
In het najaar wil de stichting graag ook een 
jeugdgroep starten die zelf een voorstelling 
gaat maken. Aanmelden daarvoor kan bij 
k.craje@tiscali.nl

Regisseur: Karine Crajé
Spelers: Eva Verwoolde, Micha Denissen, 
Dolores Wentink. Eric van der Aa, Sasja 
Gradussen, Robin Jansen, Marjolein van 
Brandenburg, John Cremers, Bart van Opstal, 
Jacqueline Kooy, Marika Hendriks.
Live muzikale ondersteuning: Michelle 
van den Hurk (accordeon)
Grime: Eline en Genevieve Vroomans

Nummer 19, Jaargang 48

[ advertentie ]

Vrijdag 17 juni 19.30 in ’t Zaaltje 
in Heilig Landstichting

Stichting Kolderkat theater speelt HEKSEN (naar het boek van Roald Dahl)
Een familievoorstelling vanaf 7 jaar
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Midzomer [EEUW] feest
18 juni 2011

Antwoordstrook Kinder-Autopuzzelrit, gaarne inleveren vóór 4 juni 2011! bij
Wieke Coenen, Petruslaan 10, wiekecoenen@upcmail.nl of
Wendela Woddema, Nijmeegsebaan 108, woddema@chello.nl
Adres en tel.: …………………………………………………………………………………………..….…
e-mail:…………………………………………………………………………………………………..……
1. Naam:……………………………leeftijd:……3. Naam:…………….……………….leeftijd:………….
2. Naam:……………………………leeftijd:……4. Naam:…………….……………….leeftijd:……...…..
5. Naam:……………………………leeftijd:……6. Naam:…………….……………….leeftijd:……….....

D it jaar staat het traditionele 
Oranjecomité Midzomerfeest in het 
teken van de viering van 100 jaar 

Heilig Landstichting. Alle reden voor een 
bijzondere dag voor zowel kinderen als 
volwassenen; we hopen dat allen er plezier 
aan zullen beleven.

START
We verzamelen vanaf 10:00 uur bij de Piet 
Gerrits-zaal voor koffie en limonade met 
taart.

KINDER-AUTOPUZZELRIT
Om 10:30 uur starten we; kinderen kunnen 
onderweg samen met de (auto van hun) 
ouders, aan de hand van een 
routebeschrijving en een puzzelreglement 
raadselachtige opdrachten uitvoeren. Er is 
een mooie route uitgezet door de landelijke 
omgeving van Heilig Landstichting, 
Groesbeek en Berg en Dal. In de 
routebeschrijving staan de opdrachten 
beschreven en de precieze regels. Als je je 
aan de regels van het 
puzzelreglement houdt, 
lukt het je misschien 
met nul strafpunten 
weer terug te keren bij 
de finish. En dat lijkt 
makkelijker dan het 
is... Het Oranjecomité 
probeert jullie om de 
tuin te leiden met 
allerlei uitgekiende 
trucs voor in en uit de 
auto. Kortom, een 
uitdaging voor iedereen 

die van puzzelen en slimmigheidjes houdt. 
Halverwege de route is voorzien in een stop 
voor een door de organisatie verzorgde lunch.

FINISH
De finish vindt plaats bij de Piet Gerrits-zaal 
alwaar een deskundige jury eerlijk zal 
beoordelen wie er gewonnen heeft. Daarna 
zal de prijsuitreiking plaatsvinden. Bij de bar 
kunnen drankjes worden gehaald. Er zijn ook 
frietjes voor allen!!! Een mooie gelegenheid 
om ervaringen met de andere deelnemers uit 
te wisselen. Voor de kinderen zijn er diverse 
speelmogelijkheden, karaoke en schminken. 
Om 18:00 uur start in de Piet Gerrits-zaal 
een leuke familiekinderfilm.

DEELNAME
Je kunt je opgeven voor deze bijzondere dag 
door onderstaande antwoordstrook te 
retourneren. Mocht je familie in het bezit zijn 
van een bijzondere auto dan is het natuurlijk 
extra leuk om deze auto voor de rit te 
gebruiken. Als je niet kunt deelnemen aan de 

autopuzzelrit dan ben 
je in ieder geval van 
harte uitgenodigd bij 
de activiteiten vanaf 
17:00 uur.

Aanmelden graag via 
onderstaande 
antwoordstrook of via 
e-mail uiterlijk 4 juni 
2011!

Stichting Oranjecomité Heilig Landstichting



O p 30 april van 10:00 tot 13:00 was er 
voor het eerst een Vrijmarkt in Heilig 
Landstichting. De weersvoorspellingen 

waren goed: zonnig en 21 graden, een beetje 
wind. 

Het Oranjeveldje aan de Josuélaan was voor 
deze gelegenheid gezellig aangekleed.

Om half negen kwamen de 
eerste verkopers met hun 
waar aanrijden: Dick en 
Ellen, kersverse bewoners 
van Heilig Landstichting 
stalden op een groot kleed 
prachtige waren uit, 
lampen, stoelen, pannen, 
boeken. Daarnaast waren 
er nog zeker 5 verkopers 
met mooi speelgoed, 
kinderboeken, films, 
kinderkleding. Ook de Dorpsvereniging had 
een stand ingericht, met giften van 
dorpsgenoten. Eén mevrouw ging spontaan 
thuis een tafel en stoeltje ophalen en richtte 
met haar kleinkinderen een kraampje in!

Zeker 80 bezoekers konden er allerlei spullen 
van hun gading vinden voor een aardig 
prijsje. De handel liep goed, ik twijfelde even 
over een mooie pannenset, die vervolgens al 
verkocht was aan iemand voor in de caravan. 
Opa’s en oma’s betaalden vaak mooie prijzen 
voor de schitterende prentenboeken en de 
echte babyborn poppen. Van 
één kind hoorde ik dat zij een 
opbrengst had van zeker 30 
euro.

Als grote finale was er de 
trekking van de tombola. Er 
waren meer dan 60 prachtige 
prijzen ingebracht, variërend 
van neon textielstiften en Knexx 
setjes, tot wokgourmetstellen 
en antieke schilderijtjes. De 
trekking gebeurde door onze 
eigen notaris Teun 
Timmermans. Marja van 
Rossum prees de cadeaus zeer 
wervend aan. Heel leuk om te 
zien hoe vooral bij de kinderen 
de spanning bij iedere prijs 
weer opliep. Eén ingebracht 

cadeau kon alleen voor 18-plussers worden 
verloot: de Playboy kalender 2011. 

De opbrengt van de tombola, alle andere 
giften en verkoop was circa 200 euro. Een 
grandioos resultaat en een mooie bijdrage 
voor ons Eeuwfeest!

Heel leuk om spullen zo te 
zien wisselen van 
eigenaar. En iedereen in 
goed humeur te zien, 
onder het genot van gratis 
koffie, thee en ranja met 
heerlijke zelf gebakken en 
feestelijke versierde cakes 
en lekkere hartige hapjes. 
Kortom: een heel 
geslaagde Vrijmarkt!

Dank aan alle dorpsgenoten, die hebben 
geholpen en cadeaus hebben ingebracht. En 
aan alle verkopers en bezoekers. Dank aan 
het Oranjecomité en ’t Zaaltje voor het 
gebruik van de spullen.. 
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Nog niet geïnde loten……
Bij de tombola zijn op de loten 841, 842, 943 en 929 
prijzen gevallen, die nog zijn op te halen bij Marja 
van Rossum, Andreaslaan 6, tel 024-3220931



INGEZONDEN BRIEF
OVER HET KERKEBOSJE.

I n 2008 is de gemeente een 
bestemmingsplanprocedure gestart om 
aan het Kerkebosje de bestemming 

"bos" toe te kennen. Iedereen kon daar een 
zienswijze over indienen. Op 28 april 2011 is 
het bestemmingsplan echter gewijzigd 
vastgesteld als "begraafplaats". Volgens de 
gemeente is dit een kleine wijziging. Wie kan 
dat nog volgen? "Bos" of "begraafplaats" zijn 
twee geheel verschillende bestemmingen.

Het gevolg hiervan is dat iedereen die het 
met de bestemming "bos" eens was, en dus 
geen of een positieve zienswijze hierover had 
ingediend, nu plotseling een geheel andere 
bestemming goedgekeurd ziet worden. Dat 
de gemeente een jarenlange procedure 
gevolgd heeft voor de bestemming "bos" en 
uiteindelijk toch liever kiest voor een 
begraafplaats is bestuurlijk gezien erg zwak. 
Maar goed, dat kan. Echter, dan dient wel de 
hele procedure opnieuw gevolgd te worden 

zodat iedereen van zijn democratisch recht 
gebruik kan maken en zienswijzen kan 
indienen zoals het hoort wanneer een 
bestemmingsplan in de maak is. Dit 
democratisch recht wordt ons nu ontnomen. 
Ook kan er geen bezwaar worden gemaakt. 
Alleen de gang naar de Raad van State staat 
nog open. Daar hoop ik te bereiken dat deze 
het besluit van de gemeente nietig zal 
verklaren en zal besluiten dat de 
bestemmingsplanprocedure voor een 
begraafplaats geheel opnieuw dient te 
worden doorlopen zodat zowel vóór- als 
tegenstanders daar een zienswijze over 
kunnen indienen.

Overigens, voordat het Kerkebosje 
daadwerkelijk als begraafplaats in gebruik 
genomen kan worden dient de grond als 
begraafplaats te worden aangewezen. Daar 
kunnen wel zienswijzen over worden 
ingediend. Echter dus niet tegen de inmiddels 
vastgestelde bestemming.
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Acupunctuur, 
het herstellen van 
evenwicht

A cupunctuur is een onderdeel 
van de Traditionele Chinese 
Geneeskunde.

Deze eeuwenoude geneeskunde is 
gebaseerd op het inzicht dat 
lichamelijke en geestelijke klachten 
voortkomen uit verstoringen in de 
energiehuishouding van het lichaam. 

De acupuncturist probeert door een 
uitgebreid gesprek, een goede 
observatie (kijken naar bijv. 
lichaamsbouw, kleur 
van het gezicht, 
conditie enz.), en 
middels tongdiagnose 
en polsdiagnose een 
beeld te krijgen van 
deze specifieke client 
met zijn klacht. Dus te 
zoeken naar de 
balansverstoring.

Naar aanleiding van 
deze gegevens wordt 
een behandelplan(doel) 
opgesteld.

Waarna de behandeling 
volgt. Na ongeveer zes 
bijeenkomsten wordt een evaluatie 
gemaakt.

Klachten als hooikoorts, 
vermoeidheid, lage rugklachten, 
pijnklachten en hoofdpijn zijn goed 
met acupunctuur te behandelen. 
Daarnaast zijn er tal van klachten 
waarbij acupunctuur een bijdrage 
kan leveren. 

Een uitgebreide indicatielijst kunt u 
vinden op de site.

Harriet Overbeek is fysiotherapeut 
en acupuncturist. Ze is erkend door 
de N.V.A. waardoor de meeste 
zorgverzekeraars de behandeling 
vergoeden. 

Wanneer u vragen heeft of meer wilt 
weten kunt u contact met haar 
opnemen.

www.acupunctuur-nijmegen-
groesbeek.nl, 
harriet.overbeek@kpnmail.nl, 
Andreaslaan 7
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Ondernemen op de Landstichting

Gevonden ……
een fietscomputertje, 2 zwart, vectra cc 7000, 
Cateije 
Gevonden op de Cenakelweg



I n het voormalig 
Karmelitessenklooster op de 
Carmelweg is het, dit jaar 

reeds tien jaar bestaande, 
ontwerpbureau KEK dnl van 
Dorothé Derks, interieurarchitect 
en Jan Lücker, grafisch vormgever, 
gevestigd. In de vorige Oorschelp 
hebben wij bericht over hun 
expositie in het 
Architectuurcentrum, naast de 
expositie van Jan Stuyt. Nu willen 
wij aandacht geven aan hun 
ontwerpbureau.

Gezamenlijk ontwerpen zij, in 
overleg met de opdrachtgever, de 
verbouwing en inrichting van een 
nieuw of bestaand gebouw zoals 
kantoor, zorginstelling, 
schoolgebouw en woonhuis. Zij 
zien een opdracht als een proces 
dat van begin tot eind aandacht en 
afstemming vraagt van hen en de 
opdrachtgever. Daarnaast werken 
zij ieder aan eigen opdrachten. 
Dorothé Derks heeft, om een 
voorbeeld te noemen, ervaring 
met verbouwingen die erop gericht 
zijn om het mogelijk te maken dat 
ouderen in hun eigen woning 
kunnen blijven. Zij geeft verder 

ook inrichtingsadviezen over kleur- 
en materiaalgebruik. Jan Lücker 
ontwerpt logo’s, huisstijlen, 
briefpapier, folders, presentaties 
en websites.

Bij een bezoek aan hun bureau 
kon uw reporter opmerken dat hun 
eigen woning zeer goede reclame 
vormt voor wat hun bureau 
nastreeft.

-------------------------------------

Voor de bewoners van de 
Landstichting heeft Bureau KEK 
dnl ter ere van hun 10-jarig 
jubileum, het volgende aanbod.

Dorothé Derks en Jan Lücker 
bieden een twee uur durend 
gesprek aan waarin zij met u 
meedenken over een vraag van u 
met betrekking tot het interieur 
van uw huis/expositie/zaak o.i.d.

Als u hiervoor in aanmerking wilt 
komen, stuurt u dan een kaartje 
naar de redactie van de Oorschelp 
met uw naam en adres erop. Uit 
alle inzendingen wordt er één 
kaart getrokken: de winnaar.
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Nieuws van de werkgroep 
van Ploeg tot Heilig 
Landstichting

D it voorjaar presenteert de werkgroep 
van Ploeg tot Heilig Landstichting een 
fototentoonstelling geïnspireerd door 

het 100-jarig bestaan van Heilig Landstichting. 
De tentoonstelling wordt geopend op 19 juni in 
museum Orientalis. Tot medio augustus is de 
expositie tijdens de museumopenstelling  in de 
weekenden te bezoeken. Naast foto’s uit het 
verleden van Heilig Landstichting presenteren 
we tekeningen van Piet Gerrits, voorwerpen uit 
de Heilig Landstichting -verzameling van Huub 
Schoots; ook vertonen we filmbeelden uit het 
verleden van ons dorp.

Naar aanleiding van de expositie is een 
fotoboek in voorbereiding met foto’s van 
vroeger en nu. Ook werken we aan de uitgave 
van een mapje ansichtkaarten. Beide artikelen 
zijn vanaf 19 juni verkrijgbaar.

U bent van harte welkom om op 19 juni de 
tentoonstelling te bezichtigen.

Hebt u informatie, foto’s, of voorwerpen die 
voor de werkgroep van belang kunnen zijn 
neemt u dan contact op met Marga van 
Schalkwijk, 024-3602870.

Bedevaart Banneux 8 juni 2011

D it jaar gaan voor de 41ste keer 
bedevaartgangers uit Heilig Landstichting en 
omstreken naar Banneux, een 

bedevaartsplaats in de omgeving van Luik waar de 
maagd Maria in 1933 een achttal malen aan Mariette 
Beco, een 12 jarig meisje, zou zijn verschenen. Op de 
plaats van de verschijningen werd daarna een kapel 
opgericht, Banneux werd een plaats voor bezinning en 
gebed en langzaam aan groeide het aantal pelgrims 
naar vele honderdduizenden per jaar. 

Het initiatief voor de eerste bedevaart vanuit Heilig 
Landstichting kwam van de KBO. Inmiddels is er een 
comité dat deze traditie wil voortzetten.

Wij vertrekken vanaf de parkeerplaats bij Hotel 
Rozenhof ’s morgens om 06:30 uur. Omstreeks 11:30 
uur hebben wij in een van de kapellen van het Maria 
Heiligdom een Eucharistieviering. De ziekenzegen zal 
dit jaar op de terugweg in het stadje Thorn plaats 
vinden plaatsvinden; rond 20:00 uur zijn wij weer 
thuis. 

Op weg naar Banneux stoppen we in Grathem voor 
koffie met vlaai, op de terugweg krijgt U op het zelfde 
adres een uitgebreide koffietafel.
De kosten voor deze bedevaart bedragen € 37,50 per 
persoon. Als U mee wilt, verzoeken wij U bovenstaand 
bedrag over te maken op bankrekening 53.76.45.500 
t.n.v. Banneux Bedevaart Heilig Landstichting. Uw 
overboeking is uw inschrijving. Nadere informatie bij 
het organisatiecomité: 
Mevr. C. Weijers, Kranenburg, tel. 06-18383465
Hr. B. Evers, Heilig Landstichting, tel. 024-3229735
Hr. F.Geertsen, Heilig Landstichting, tel. 024-3234230
Hr. H. Jurcka, Groesbeek, tel. 024-3971284

PERSBERICHT
+++++++++++++++++++++++++++

Vergeetachtigheid of dementie?

GROESBEEK – Op donderdag 26 mei 2011 vindt er van 19:30 uur tot 21:30 uur in het trefpunt van 
Woonzorgcentrum de Meent (De Meent 2) een informatie-avond plaats met als thema “vergeetachtigheid of 
dementie”. De toegang is gratis, van tevoren aanmelden is niet nodig. 

Tijdens deze avond wordt informatie gegeven over de verminderde werking van het geheugen en (de angst 
voor) dementie. Hierbij komt aan de orde:

Wat is vergeetachtigheid, wat is dementie, het ontstaan en verloop van dementie, gevolgen voor 
betrokkene zelf en zijn omgeving, hoe om te gaan met dementie, vroegsignalering van dementie, 
mogelijkheden voor hulp en ondersteuning, zorgtrajectbegeleiding, informatie over thuiszorg onder andere 
van ZZG zorggroep, Pro Persona, en tenslotte informatie over Alzheimer-Nederland, afdeling regio 
Nijmegen.  De avond wordt mede georganiseerd door de Stichting Welzijn Groesbeek en Steunpunt 
Mantelzorg Groesbeek. Voor eventuele nadere informatie kan contact worden opgenomen met ZZG 
zorggroep, telefoon (024) 366 57 77 of met de ouderenadviseur van de Stichting Welzijn Groesbeek, Ernest 
Jansen, telefoon (024) 397 41 88.
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R ond het middaguur was ik vanmiddag 
(Koninginnedag) op het 
voetbalveldje. Ik had wel gelezen dat 

er die morgen rommelmarkt zou zijn, maar 
ja, rommel heb ik niet zoveel meer, en wil ik 
er ook niet bij hebben. En daarbij, ik had 
vanmorgen uitgeslapen en was na een nodig 
ontbijt een ferme wandeling gaan maken 
met onze teckel. En toen kwam ik dus op dat 
veldje. En daar liepen aardig wat mensen, 
groot en klein rond. Ik kwam midden in een 
verloting, met een echte notaris, en zag 
tuinbeeld en wokstel in blije handen 
verdwijnen. Er was ook nog een leunstoel te 
koop voor €1, maar daar was weinig 
belangstelling voor. Er heerste een 
opperbeste stemming, en in zijn kleinheid 
was het een vrolijk, overzichtelijk gebeuren. 
Heel wat anders dan ik later op de tv in 
Utrecht zag, 350.000 mensen die in een 
lange sliert de rommelfestiviteiten afliepen. 
Maar er hadden nog wel een paar mensen bij 
gekund bij ons in de Landstichting, en als je 
veel van elkaar overneemt, dan kom je 
onverwacht bij anderen toch weer wat 
bekends tegen. En dat kan ook leuk en 
vertrouwd zijn.

Gisteren ook nog naar de maandborrel in 't 
Zaaltje geweest. Dat viel wat tegen, maar 
gaf aan de andere kant de gelegenheid om 
met nieuwe mensen kennis te maken. Zij 
wonen al 10 jaar in ons dorp onder een 
puntdak, en zij organiseert toneel. Ze was 
aan het onderzoeken of er in het 
reünieweekend ook nog een voorstelling in 't 
Zaaltje gegeven kon worden, een bewerking 
van 'de heksen' van Roald Dahl, een 
kindervertelling door volwassenen gespeeld 
voor kinderen. Lijkt me spannend, zou leuk 
zijn als het zou lukken.

Nu we het toch over dat weekend hebben, ik 
hoorde daar ook dat er zo’n 150 ex-
bewoners zich al hadden opgegeven. Dat 
kunnen er nog wel wat meer worden, spreek 
of schrijf of bel of mail ze aan, het wordt een 
mooie zondagmiddag.

En ook goed nieuws, Orientalis gaat weer 
open. Voorlopig alleen nog in de weekenden, 
maar alle beetjes helpen. Het getuigt van 
moed om van ver terug te willen komen, en 
het zou leuk zijn als we op onze 
weekendwandelingen elkaar tegen gaan 
komen op dat prachtige terrein van het 
museum.

Van de week ben ik met de leerlingen van de 
Werkenrodeschool, allemaal met een of 
meerdere beperkingen, een groot gedeelte in 
een rolstoel, van school naar de Canadese 
Begraafplaats gelopen. Dat doen ze elk jaar. 
Het wordt zeer uitgebreid voorbereid op 
school, er worden lessen over gegeven, films 
over getoond, werkstukken over gemaakt. 
En dan in een lange stoet, dit jaar in zachte 
regen, naar de begraafplaats. Daar dragen 
ze voor, zingen ze, en geven bloemen. En 
vooral, ze luisteren naar elkaar. Je ziet hoe 
ze hun gedachten verwerken, denken aan de 
moed van deze soldaten, denken aan de 
problemen die zij zouden hebben gehad in 
de oorlog, denken aan hun eigen moed om 
wat van hun leven te maken, ook al kun je 
niet alles meer. In een woord: 
indrukwekkend! Het is een eer om daar bij te 
mogen zijn.

Nog even terugkomen op mijn vorige column 
over al die automerken die moeite hebben 
aan te geven welke kant ze opgaan. Ik ben 
er wat op aangesproken: ja, ik vergeet het 
ook wel eens, ik zeg regelmatig tegen mijn 
vrouw/man dat ze eraan moet denken, waar 
bemoeit u zich mee (dan wordt opeens 
formeel gesproken), is het jou ook 
opgevallen – ik dacht dat ik de enige was die 
zich eraan ergerde, er is hier toch geen 
verkeer, bedoel je mij, je hebt het zeker over 
mijn buurman. Het leeft dus wel, maar 
helaas zie ik nog geen echte verbetering. Let 
er gewoon een beetje op, dat maakt het 
leven echt veiliger.

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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Museumpark Orientalis 
gaat weer open
Museumpark Orientalis, het openluchtmuseum 
over cultuur en religie, gaat weer gedeeltelijk open 
voor het publiek. Door de week zijn er nog veel 
werkzaamheden in verband met de restauratie en 
vernieuwing. Daarom is het museum van 25 juni 
tot en met 30 oktober alleen in de weekenden 
geopend. 

Hoogtepunt van dit seizoen is de opening van de 
nieuwe museummoskee in het Arabisch dorp Bait 
al-Islam. De museummoskee is ontworpen naar 
het voorbeeld van een moskee in Birkat in Oman. 
In de museummoskee maakt men kennis met de 
rituelen die in een moskee plaats vinden en leert 
men wat de functie van een dergelijk gebouw is 
voor de gemeenschap.

Zomerfestival: opening 
museummoskee
Zaterdag 25 en zondag 26 juni, 10-17 u
Op vrijdag 24 juni vindt de officiële opening plaats. 
Voor het publiek wordt in het weekend van 25 en 
26 juni een speciaal Zomerfestival ter gelegenheid 
van de opening georganiseerd. Een greep uit het 
programma:

• vertellers met het levensverhaal van ‘Prinses 
Selma’

• kinderworkshop Omaanse bootjes maken 

• muziek door ud (Arabische luit) spelers 

• zang door verschillende koren

• activiteiten voor jong en oud: henna schilderen, 
Arabische kalligrafie en ezeltje rijden 

De toegang is vrij, een vrijwillige donatie wordt 

op prijs gesteld.
Voor het meest actuele programma kijkt u op de 
agenda op de website: 
www.museumparkorientalis.nl

Vrijwilligers voor groen en 
onderhoud gezocht
Museumpark Orientalis werkt hard aan de 
restauratie en vernieuwing van het museum en 
het park. Talloze vrijwilligers zijn reeds 
betrokken bij de historische wandelingen en de 
culturele activiteiten. Om het park klaar te 
stomen voor de openstelling heeft het museum 
behoefte aan nog meer vrijwilligers. Vrijwilligers 
met groene vingers en twee rechterhanden voor 
tuinwerkzaamheden. 

Wilt u dit bijzondere museum helpen? Neem dan 
contact op met: Michel Thijssen, hoofd technische 
dienst van Museumpark Orientalis, (024) 38 23 
125, m.thijssen@museumparkorientalis.nl

Verder in 2011
• Weekendopenstelling, activiteiten voor jong en 
oud: za 2 juli – zo 25 september

• Heilig Landroute individuele wandelaars: elke 
zondag 11 uur zo 26 juni - zo 25 september

• Heilig Landroute groepswandelingen: te boeken 
t/m 31 december

• Expositie Jan Stuyt, architect Heilig Land 
Stichting: za 3 september – zo 30 oktober

• Presentatie toekomstplannen Museumpark 
Orientalis: t/m zo 30 oktober.

Met vriendelijke groet,
Ingeborg Kanij, PR & Communicatie van 
Museumpark Orientalis

Museumpark Orientalis
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