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E en volle Oorschelp met 
terugblikken en 
vooruitkijken.

Een terugblik op het succesvolle 
feestweekend ter ere van het 100- 
jarig- bestaan. Een vooruitblik op 
de Kunstroute. Het lijkt een goede 
gelegenheid tot kennismaking met 
dorpsgenoten en kunstkijken/ 
kennismaken met kunstkijken.

Er wordt verslag gedaan door het 
bestuur van de Dorpsvereniging 
over verschillende activiteiten die 
er de komende maanden zullen 
plaatsvinden.

In de vorige Oorschelp hebben we 
gemeld dat de rubriek 
Ondernemen op de Landstichting 
zou stoppen. We nemen die 
opmerking terug! Op de lunch 
ontmoetten we een “ondernemer 
op de Landstichting” met wie we U 
graag laten kennismaken. 

We starten met een nieuwe 
rubriek: Kunst op de Landstichting. 
In deze rubriek kunnen we u 

eindelijk iets vertellen over een 
heuse hoedenontwerpster in ons 
dorp. Ze stond al heel lang op de 
lijst voor een interview en nu 
hebben we een rubriek waar het 
interview in past.

Ja en …de redactie van de 
Oorschelp heeft geen journalistieke 
achtergrond. Dat zal de reden zijn 
dat géén van ons eraan gedacht 
heeft om een perskaart aan te 
vragen en direct verslag te doen 
van het bezoek van prinses 
Maximà. We hebben ons “moment 
of fame” gemist helaas. Gelukkig 
zijn er anderen die wel aanwezig 
waren en van het bezoek verslag 
uitbrengen.

Het is leuk voor de redactie dat we 
meer meldingen krijgen voor 
plaatsing in de rubriek Ingezonden.
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M et een zongebruind gezicht zet ik 
mij aan een tekst voor de nieuwe 
Oorschelp. Toch nog even de 

vorige doorlezen. Wat lijkt dat allemaal lang 
geleden. Wat stond er toen nog veel te 
gebeuren. Door alle tevreden rust van de 
afgelopen weken zou je het haast vergeten. 
Een zonovergoten plantjes en stekjesmarkt 
in museumpark Orientalis. Veel bezoekers 
uit de Heilig Landstichting en daarbuiten. 
Een goede omzet voor de verscheidene 
aanbieders. Een activiteit die we volgend 
jaar kunnen herhalen.  Dat geldt ook voor 
het Dauwtrappen met Hemelvaartdag. Daar 
waren iets minder deelnemers dan gehoopt, 
maar het was interessant en gezellig en het 
ontbijt achteraf was overdadig. Zeker ook 
een aanrader voor volgend jaar. En dan het 
Eeuwfeest een driedaags festijn: met op de 
vrijdagavond een Zaaltje vol toeschouwers, 
die genoten van de toneelvoorstelling, de 
volgende dag het Midzomerfeest van het 
Oranjecomité en op zondag de bijeenkomst 
in de Cenakelkerk, de rondleidingen en de 
reünie. Goed bezocht, gezellig. Sommigen 

zeiden, dat het regende. Ik heb er weinig 
van gemerkt. Gelukkig kunnen we nu in dit 
nummer verhaal doen.

Maar gelukkig gaan we ook weer verder, het 
jubileumjaar is nog niet voorbij. Vorige 
maand bezocht de heer Prick, burgemeester 
van Groesbeek onze maandelijkse 
dorpslunch en voor 24 en 25 september 
hebben we als volgend evenement de 
kunstroute. Maanden hebben enkele 
enthousiaste commissieleden gewerkt aan 
de voorbereiding.  Vele, vele dorpsgenoten 
tonen hun kunsten. Nu maar hopen dat het 
weer meewerkt.

Dit najaar staan ons nog een aantal kleinere 
activiteiten te wachten. Zo zullen we het 
Tinekepad feestelijk openen.

In december gaan we bij elkaar op bezoek. 
Op 10 december houden we een Walking 
Dinner. Ook hierover de nodige informatie in 
deze Oorschelp.
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VAN DE VOORZITTER

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

Hans Cramer



Zaterdag, de dag van 100 jaar bestaan.
Zou ik daar met die regen wel naartoe willen gaan?
Maar met paraplu in de hand ging ik wel
en zag op de Mgr. Suyslaan al snel
dat ik niet de enige was die de regen trotseerde
en de organisatie van 100 jaar met een bezoekje vereerde.
Met een latere spreker en anderen gingen we naar Casa Nova
en na een leuk gesprek met het welkom van Joost zagen we weldra
dat er vele taarten met koffie of thee klaar stonden
en we vele bekenden ontmoetten, troffen of vonden.
De renovatie van Casa Nova toch nog ook bekeken
die door de paters/beheerders werd toegelicht en met de oude situatie werden vergeleken.
Het luiden van de klokken van de Cenakelkerk: "je moet nou daarheen"
om nu naar de gerenoveerde kerk te gaan en daar ontmoette je nog menig een
die zich op andere locaties had laten fêteren met koffie en taart
maar de Cenakelkerk maakte het vertrek van de beginlocatie helemaal waard:
Goede sprekers, leuke informatie en Pater Rabou: geweldig goed
die het voor mij net als Toon Hermans doet.
De muziek omlijstte dit op een voortreffelijke manier
en verhoogde voor allen het Cenakelplezier.
Bij de bubbeltjeswijn ontmoette men weer anderen mensen.
Wat kan je op zo'n mooie dag nog meer wensen?
Organisatie bedankt dat jullie oude en huidige bewoners zo'n mooie dag hebt gegeven
en dat ik dit heb meegemaakt vergeet ik nooit van mijn leven.
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Een impressie van 100 jaar Heilig Landstichting
Een inwoner
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KUNSTROUTE
ZATERDAG 24 EN ZONDAG 25 SEPTEMBER 2011, 

TEVENS NATIONALE BURENDAG 2011

H et is bijna zover, een 
volgende Eeuwfeest-
activiteit staat op het 

programma en wat voor een!

In het weekend van 24 en 25 
september a.s. exposeert een aantal 
dorpsgenoten hun kunstwerken in/bij 
hun huis of in ’t Zaaltje en het 
Bosduiveltje. Er wonen verrassend 
veel creatieve mensen in ons dorp die 
als amateur of als professional met 
kunst bezig zijn. Zo zijn er schilders, 
beeldhouwers, fotografen, zangers, 
musici, dichters, schrijvers en 
architecten maar ook mensen die 
keramiek, beren en hoeden maken!

De voorbereidingen zijn in volle gang 
en alle kunstenaars nodigen u van 
harte uit om hun werk te komen 
bekijken.

De feestelijke opening van het 
kunstweekend vindt plaats op 
zaterdagmiddag 13.00 uur in ’t 
Zaaltje. De heer Willem Jansen zal 
dan een inspirerende 
kunstbeschouwing houden. Hij is een 
groot kunstliefhebber en als adviseur 
en curator actief in de kunstwereld. Zo 
is hij voorzitter van de Kunstkring 
Limburg en voorzitter van de Alfons 
Wintersstichting. Vermeldenswaard is 
verder dat hij van 1985 tot 1995 in de 
Heilig Landstichting heeft gewoond en 
deze kunstroute draagt hij dan ook 
een warm hart toe. We verwelkomen 
U graag bij de opening.

Vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur bent U 
op de verschillende adressen welkom 
op zaterdag en zondagmiddag. U bent 
vrij om ook introducés van buiten ons 
dorp mee te nemen.

Het is tevens de Nationale Burendag 
2011 en het lopen van de kunstroute 
is dus een mooie gelegenheid om 
dorpsgenoten te ontmoeten die een 
passie hebben voor kunst en cultuur.

U vindt in deze Oorschelp een 
prachtige flyer waarin de namen van 
de deelnemers, hun kunstuiting en de 
adressen staan vermeld. Er is geen 
vaste route zodat u zelf uw keuze kunt 
maken.

De deelnemende adressen zijn te 
herkennen aan de 3 ballonnen bij hun 
huis.

In ’t Zaaltje kunt u op beide middagen 
ook terecht voor een brochure waarin 
de deelnemers hun kunstwerken 
toelichten. 

Op zondag 25 september vanaf 17.30 
uur is er een afsluitende borrel in ’t 
Zaaltje voor alle deelnemers en 
iedereen die zin heeft.

We rekenen op uw komst op een van 
beide middagen.

Voor vragen kunt u terecht bij Helmy 
Schellens (Josuelaan 5 tel 3888458)

De kunstcommissie:
Wilfrie Linssen
Annemijn de Witte
Coosje Brunnekreeft
Marianne Struik
Helmy Schellens
Marie-Louise Hoppenbrouwers.
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Midzomer [EEUW] feest
18 juni 2011

H et Midzomerfeest op 18 juni jl. 
maakte dit jaar deel uit van een 
weekend vol feesten rond een Eeuw 

Heilig Landstichting. Hoewel de kinder-
autopuzzelrit moest worden afgeblazen door 
een tekort aan deelnemers, is het toch nog 
een gezellige middag geworden in en rond de 
Piet Gerrits-zaal. Spelletjes spelen, 
schminken, sjoelen, zingen, samen eten en ’s 
avonds gezamenlijk een film kijken. 

Gefeliciteerd Pieter, jouw ballon heeft 
een afstand van 288 KM bereikt!

Om het middagprogramma van het 
Oranjecomité Midzomerfeest af te ronden en 
voordat de speelfilm 'Gnomeo en Juliet' werd 
uitgezonden, verzamelden alle kinderen en 
volwassenen zich op het plein van de 
Cenakelkerk voor een ballonnenwedstrijd. Na 
gezamenlijk te hebben afgeteld, lieten de 
kinderen tegelijkertijd meer dan vijftig 
ballonnen de lucht in gaan! Gezien het 

rustige weer was, met weinig wind om de 
ballonnen te helpen op hun reis, was het nog 
spannend hoe ver de ballonnen zouden 
gaan...Toch is het gelukt om de plaats 
Dotlingen in Duitsland te bereiken! Terwijl 
Dotlingen een klein stadje niet ver van 
Oldenburg en Bremen is, is het toch nog wel 
288,3 Km van Heilig Landstichting vandaan!

Heel leuk dat Gerda Poppe uit Duitsland de 
moeite heeft genomen het kaartje terug te 
sturen naar ons om te laten weten dat Pieter 
Woddema de wedstrijd heeft gewonnen!

Gefeliciteerd Pieter! Jij zal deze week nog 
een Filmkadobon ontvangen van het 
Oranjecomité. Geniet ervan!

Stichting Oranjecomité Heilig Landstichting

Informatie Sinterklaasfeest 
Sinterklaas heeft het Oranjecomité laten weten 
dat hij nog niet precies weet wanneer hij Heilig 
Landstichting bezoekt. Ouders die deze datum 
tijdig willen doorkrijgen, kunnen hun gegevens 
achterlaten bij het secretariaat via: 
hlsoranjecomite@gmail.com 

Vanzelfsprekend krijgen álle bewoners van Heilig 
Landstichting een uitnodiging in de bus.
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De voorstelling Heksen is gebaseerd op het 
boek van Roald Dahl en was bedoeld voor 
publiek vanaf een jaar of zeven. Onze 
groep speelde de voorstelling heel dicht op 
het publiek en dat maakte het af en toe wel 
heel spannend voor sommige kinderen. De 
spelers vonden het heel erg leuk om in ons 

dorp te spelen en vonden het publiek erg 
fijn! De voorstelling Heksen gaan we nog 
spelen in De Klif in Oosterhout op 9 oktober 
(Kinderboekenweek) en we doen ook mee 
aan het sprookjesfestival in Arnhem. We 
treden dan op in Het huis van Puck (een 
klein Arnhems theatertje) op zondag 23 
oktober.
Natuurlijk zijn we ook al druk met de 
voorbereidingen voor een nieuw stuk. Een 
aantal spelers kunnen helaas niet meer 
mee doen en ook onze muzikante Michelle, 
die Heksen muzikaal ondersteunt met haar 
accordeon stopt vanwege haar baan en 
studie. Daarmee wil ik als regisseur van 
Kolderkat meteen maar een oproepje doen: 

eigenlijk zijn we nog wel op zoek naar 
(een) muzikant(en) die eventueel live onze 
nieuwe voorstelling kan/ kunnen 
ondersteunen. We hebben ook al plannen 
voor een heel bijzonder decor en als 
iemand toevallig iemand kent die (of zelf) 
goed kan sneltekenen/ - schetsen 
levensgroot en die het leuk vindt om mee 
te doen met de voorstellingen…. Dan hoor 
ik dat graag.

Voorstelling Heksen
Op vrijdagavond 17 juni heeft Stichting Kolderkat theater haar eerste voorstelling 
in de Landstichting gespeeld. ’t Zaaltje was omgebouwd tot een klein theatertje. 
Dat zat ook lekker vol! 
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Stichting Kolderkat theater is opgericht in december 
2010 en repeteert in Heilig Landstichting op de 
donderdagavonden. De stichting bestaat uit een groep 
amateurspelers (volwassenen) die zich richten op het 
maken van familievoorstellingen. Inspiratiebron van de 
voorstellingen zijn vooral kinderboeken en – verhalen. 
Het bestuur bestaat momenteel uit de persoon die ook 
de regie en productie doet; Karine Crajé. Mocht u 
geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie bij deze 
theaterstichting dan kunt u met haar contact opnemen: 
024-7851178 / 06-50686289 / k.craje@tiscali.nl

[ advertentie ]



O m 6 uur stond er een 20-tal 
enthousiaste mensen, letterlijk ‘voor 
dag en dauw’ opgestaan, bij het 

Zaaltje klaar om te gaan dauwtrappen. Het 
beloofde een prachtige dag te worden, 
idealer kon het niet.

Even een kopje koffie met een stuk koek om 
echt wakker te worden en erop uit!

Er kon gekozen worden 
uit een natuurwandeling 
o.l.v. een IVN-gids en 
een historische wandeling 
met Klaas Bouwer.

Tijdens de 
natuurwandeling legde 
gids Paul Leenders, groot 
kenner van 
vogelgeluiden, uit dat ’s 
morgens vroeg de ideale 
tijd is om, op de scheiding van bos- en 
weiland, vogels te observeren in hun vlucht 
en naar hun geluiden te luisteren. Ook 
maakte hij duidelijk dat het met beleid 
kappen van bomen heel nuttig kan zijn om 
het bos meer lucht te geven.

Klaas Bouwer vertelde ons op boeiende wijze 
over de geschiedenis van het landschap, 

zowel geologisch als geschiedkundig. Hij 
wees op het duidelijk zichtbare ’dijkje’ (bij de 
muur), getuige van het hier door de 
Romeinen aangelegde aquaduct. Ook was het 
verrassend om te horen dat de grote kuil, 
iets verder in het bos, geen overblijfsel uit de 

ijstijd was, maar een 
afgraving van zand voor 
de aanleg van 
Dukenburg.

Tegen 8 uur kwam 
iedereen weer samen 
bij het Zaaltje, alwaar 
een heerlijk, uitgebreid 
ontbijt stond te 
wachten, dankzij de 
goede zorgen van Marja 
van Rossum.

Onnodig te zeggen dat dit een zeer gezellige 
bijeenkomst was waarbij werd nagepraat en 
 ervaringen werden uitgewisseld. 

En om 9 uur heb je dan nog de hele dag voor 
je…

Wat mij betreft doen we dit volgend jaar 
weer!
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DAUWTRAPPEN 
HEMELVAARTSDAG - 2 JUNI 2011

Josine de Groot

Vrijwilliger gezocht
Wie wil een dame, leeftijd 70 jaar, enkele 
middagen per maand van 16.00 -18.00uur 
gezelschap houden ter ontlasting van de taken 
van haar mantelzorger?
Ze is multiple gehandicapt: loopt slecht, heeft 
dus wat hulp nodig bij het verplaatsen van de ene 
ruimte naar de andere, heeft epilepsie en is soms 
wat minder aanspreekbaar door lichte 
verschijnselen van dementie.
Wij zoeken iemand, bij voorkeur met enige 
zorgervaring, die in staat is zelfstandig eventuele 
kleine problemen op te lossen.
Degene die zich daarvoor aanmeldt kan rekenen 
op ondersteuning van Stichting Welzijn 
Groesbeek.

Voor nadere informatie en aanmelding gelieve 
contact op te nemen met:
Anke Jacobs, Coördinator bezoekdienst
Zorgtrajectbegeleider dementie vanuit RNDN
Stichting Welzijn Groesbeek
Postbus 109, 6560AC Groesbeek
T: 024-397 41 88 / 06-12 86 75 74
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I n de periode van 19 juni tot begin augustus 
was de fototentoonstelling over 100 jaar 
Heilig Landstichting in het hoofdgebouw van 

museum Oriëntalis geopend voor het publiek. De 
Heemkundewerkgroep van Heilig Landstichting 
heeft de expositie voorbereid en ingericht met 
foto’s uit het archief van de stichting Van Ploeg tot 
Heilig Landstichting. De expositie werd ieder 
weekend bezocht door een groot aantal 
museumbezoekers. Er was veel interesse voor de 
ontwikkeling van het dorp dat bij het museum ligt. 
Regelmatig hoorden we blijken van herkenning 

naar aanleiding van de foto’s van vroegere 
buurtgenoten, huizen en voorwerpen. Op véél 
plaatsen waren “oude”en “recente” foto’s te zien, 
zodat iedereen zich kon voorstellen hoe het er 
vroeger heeft uitgezien.

Behalve foto’s was er tijdens de openstelling ook 
een dvd te zien met beelden uit de vorige eeuw. 
Huub Schoot, een buurtgenoot, stelde een deel 
van zijn Heilig-Landstichting- verzameling 
beschikbaar voor de vitrines in de 
tentoonstellingsruimte. De Heemkundewerkgroep 
heeft naar aanleiding van het 100-jarig bestaan 
een jubileum fotoboek samengesteld. Dit boek is 
nog verkrijgbaar via de werkgroep (George 
Spanhoff, 024 3224442).

FOTOTENTOONSTELLING 
HEILIG LANDSTICHTING

Marga van Schalkwijk

EEN VERSJE OVER DE LUNCH 
De dorpslunch op de eerste woensdag van de maand

Is voor menigeen alvast genoteerd en vaststaand.

De straatverantwoordelijken brengen allen in hun straat

Een flyer waar ook andere informatie op staat.

Eten rond lunchtijd doen we toch allemaal vanzelfsprekend

Maar voor wie al op de dorpslunch was heeft dit meer betekend:

Je ontmoet bekenden die je lang niet meer hebt ontmoet

Maar vaker nog dat je nieuwe mensen en tafelgenoten begroet

Wat is er lekkerder dan eten met elkaar

Terwijl je samen praat over wat er 'toen' was en 'waar'

Jong en oud alle leeftijden hebben met elkaar gemeen

Dat we wonen in Heilig Landstichting en dat houdt ons bijeen.

Laat komende dorpslunch op 5 oktober ontstaan

Met zovelen die komen dat zelfs Rozenhof er verbaasd van zal staan.
Een inwoner



D e Omaanse Secretaris-Generaal van 
Buitenlandse Zaken opende dit dorp. 

Met Omaanse steun is dat anderhalf jaar lang 
grondig gerenoveerd.

Met ‘Bait al-Islam hoopt het museum 
vooroordelen en misverstanden over de Islam 

te nivelleren.

Directeur Peter Berns zei in zijn 
openingstoespraak dat dit museum in de 
wereld de tweede plek zal worden die zich 
bezighoudt met het belangrijke onderwerp: 
wereldreligies. In Taiwan staat al een dergelijk 
museum.

Mevrouw Willy Jansen, hoogleraar 
Genderstudies aan de Radboud Universiteit, 
heeft een prachtige lezing gehouden: Het huis 
met vele vensters. Daarin  benadrukte ze hoe 
verschillende culturen in de realiteit  kunnen 
samenleven; en juist van elkaar kunnen leren 
in plaats van bang te zijn voor elkaar.

Bij deze plechtigheid werd de Dorpsvereniging 

vertegenwoordigd door een driekoppige 
bestuursdelegatie. Eén daarvan heeft de 
hofdame een schriftelijke uitnodiging weten te 
overhandigen waarin wij Hare Koninklijke 
Hoogheid vragen aanwezig te willen zijn bij ons 

walking dinner in 
december. 

Naar aanleiding daar-
van heeft één van de 
vertegenwoordigers 
van de Rijksvoorlicht-
ingsdienst gezegd, dat 
we hoe dan ook nog 
iets van Prinses 
Maximà zullen horen. 
Hij verzekerde ons ook 
dat we er zeker niet 
zonder meer van 

moeten uitgaan dat zij de uitnodiging af zal 
slaan.
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Eva Spanhoff

Prinses Maximà is op 24 juni j.l. in ons dorp te gast geweest bij de heropening van het 
Arabische dorp’Bait al-Islam (Omani Village) in Museumpark Orientalis.



M useumpark Orientalis is nog tot 30 
oktober ieder weekend geopend, de 
toegang is vrij. Na een succesvolle 

opening met Prinses Maximà op 24 juni trok 
het museum gemiddeld 1000 bezoekers per 
weekend. Wegens het succes van de 
workshops en verhalen worden deze 
verlengd tot eind oktober. U kunt ieder 
weekend genieten van de workshops 
Arabisch schrijven, bootjes maken en 
gebedsnoeren maken. Een 
verhalenvertelster brengt het verhaal van 
Prinses Selma, over de Arabische prinses 
die naar Europa kwam en christen werd om 
met een Duitse prins te kunnen trouwen. 
Tot eind oktober staat de reizende expositie 
over Jan Stuyt, de architect van de 100 
jarige Heilig Land Stichting, in het 
binnenmuseum.

Op 22 oktober tijdens het Gratis 
Museumdag kunnen kinderen zich VIP 
voelen in het museum: ‘Voel je een 
Arabische prins of prinses’. Deze activiteiten 
worden herhaald op zondag 30 oktober als 
het seizoen wordt afgesloten. 

Om van de prachtige gerestaureerde 
gebouwen en beelden te genieten, kunt u 
tot eind oktober in het weekend 
langskomen. Er zijn korte en lange 
rondleidingen. Of u boekt een 
groepswandeling: Heilig Land-route, over 
de achtergronden en geschiedenis van ons 
prachtige park. Dat kan tot eind december! 
U bent van harte welkom!

www.museumparkorientalis.nl, 
info@museumparkorientalis.nl, 024 3823110

WALKING DINNER!

MET MAXIMÀ?

W e hebben het al eerder 
gemeld: eind dit jaar houden 
we in het dorp een walking 

diner. Hadden we dat aanvankelijk op de 
17e december gepland, die datum is om 
een bijzondere reden een weekje 
vervroegd. De Dorpsvereniging heeft 
namelijk prinses Maximà uitgenodigd om 
deel te nemen aan het eetfestijn en de 
Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat niet 
uitgesloten is dat Maximà ook echt komt, 
maar dat zou dan op de 10e zijn. Het lijkt 
de Dorpsvereniging een goede reden om 
het dorpsdiner op de 10e te houden. En 
voor u een goede reden om u aan te 
melden voor het dorpsdiner. 

De formule: van alle adressen die zich 
aanmelden, worden er 3, 4 of 5 
(afhankelijk van hoe de aantallen 
aanmeldingen precies uitkomen) aan 
elkaar gekoppeld. Op het ene adres 

wordt dan bijvoorbeeld een voorgerecht 
genuttigd, op het volgende adres het 
hoofdgerecht, etc. De Dorpsvereniging 
zorgt vooraf dat iedereen weet voor 
welke gang gezorgd moet worden en wie 
de tafelgenoten zijn. Aan wie u 
gekoppeld wordt? Aan mensen bij u in de 
buurt, dat is zeker. Maar verder is het 
een verrassing. 

De eeuwfeestcommissie heeft voor die 
avond ook nog verscheidene andere 
verrassingen in petto, waardoor u echt 
een onvergetelijke avond kunt beleven. 
Wel eens met een prinses aan tafel 
gezeten? Wie weet.

Het walking dinner begint om 18.00 uur. 
Opgeven kan bij 
ericreijnen@tiscali.nl. Geef ook aan als u 
voorkeuren heeft om het voor- hoofd- of 
nagerecht te verzorgen (en of u 
vegetarisch bent of andere dieetwensen 
heeft), dan proberen we er rekening mee 
te houden.
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In haar licht en zonnig atelier 
vertelt Helma over haar passie: 
hoeden maken. Er liggen diverse vormen hoedenmallen waarop 
hoeden gemodelleerd worden. De materialen die zij voornamelijk 
gebruikt zijn vilt, sisal en buntal in verschillende kleuren en motieven.

M et enthousiasme toont ze de hoeden. Overal komen 
hoeden vandaan, uit hoedendozen, open vitrines en van 
het hoedenrek. Je krijgt er zin in om al die hoeden op te 

zetten!

Hoeden ontwerpen is een creatief en kunstzinnig vak. De hoeden 
worden over de houten hoedenmallen getrokken en geperst met 
een vochtige doek. Afhankelijk van het materiaal kan het 
maximaal een week duren eer het eigenlijke werk kan beginnen. 
De rand en de bol worden aan elkaar gezet, vervolgens wordt de 
rand verstevigd met metaal of (flexibel)draad  en met de hand 
afgewerkt met een ribslint. De hoeden zijn als basis al erg mooi. 
Maar heb je ze voor een speciale gelegenheid nodig dan worden 
ze afgestemd op de bijbehorende kleding en verfraaid met mooie 
materialen als sisal, zijden, bloemen of veren. Alles is mogelijk. 
Elk hoed is een uniek exemplaar. Het liefst houdt ze alle hoeden 
zelf. Maar iemand stralend weg zien gaan met een hoed van 
Helma op, dat is nog het aller mooiste!

Helma was al op jonge leeftijd met kleding bezig. Haar moeder 
was costumière en als kind zat zij, naast haar, zakdoekjes te 
maken. Met 12 jaar maakte ze haar eigen kleding. Veel later 
heeft zij een modevakopleiding gevolgd en les gegeven in het 
ontwerpen van kleding. Voorts is zij zich gaan specialiseren in het 
ontwerpen en maken van hoeden bij een hoedenmodiste. Haar 
werken heeft zij regelmatig tentoongesteld. Op diverse 
Prinsjesdagen zijn haar hoeden de revue gepasseerd. Tijdens de 
kunstroute staan de openslaande deuren van haar atelier aan de 
Andreaslaan 17 open. Kom gerust langs om een kijkje te nemen.

Op haar website www.hoedenvanhelma.nl kunt u meer lezen over 
Helma en haar hoeden.
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BRIDGEN IN ´T ZAALTJE
Nu september is begonnen wordt er weer iedere 
dinsdagmiddag gebridged in ´t Zaaltje. Deze middagen 
staan open voor thuisbridgers en clubbridgers, met of 
zonder partner. Er zijn mensen die praktisch iedere week 
komen, andere komen zo af en toe. 
Al meer dan 25 jaar organiseert onze dorpsgenoot Frits 
Meulenbeld deze gezellige middagen. Lange tijd deed hij 
dat samen met Wil, zijn vrouw. Sinds haar overlijden doet 
hij het alleen. Wat ondersteuning daarbij zou hij wel 
kunnen en willen gebruiken. Daarom kan Frits vanaf nu, 
als dat nodig zou zijn, een beroep doen op bridgeclub de 
Groebelton uit Groesbeek. Mocht hij bijvoorbeeld eens 

verhinderd zijn dan zal iemand van de Groebelton de 
leiding van de bridgemiddag overnemen. Op deze manier 
kan het bridgen op dinsdagmiddag in principe altijd 
doorgaan.
Heeft u zin om in uw dorp te bridgen, kom dan op 
dinsdagmiddag naar ´t Zaaltje en doe (eens) mee. Wie 
weet, wordt u nog ooit een van de trouwe deelnemers. Tot 
2 uur kunt u zich inschrijven. Rond 5 uur is het bridgen 
afgelopen. U betaalt per keer €2,50.
Zou u graag bridgen willen leren dan kunt u zich melden 
bij Ed Hermans, secretaris van de Groebelton (E 
hermans.eduard@gmal.com of T 024 692968) of bij Els de 
Witte (E elsdewittevanderschoot@planet.nl, T 024 
3241841)



M argaret de Groot-Vlasveld, 
geestelijk verzorger, heeft zich 
gevestigd als uitvaartvoorganger. 

Vóór of na een overlijden kan zij 
meedenken over “hoe het laatste afscheid 
zal verlopen, nu of straks”. In een aantal 
gezinnen, bijvoorbeeld, zijn de ouders 
gelovig en kerkbetrokken, de kinderen 
gelovig en minder kerkelijk, 
kleinkinderen soms onbekend 
met beiden. Als 
uitvaartvoorganger kan zij, 
vanuit haar christelijke 
achtergrond, met voorstellen 
komen om de waardevolle 
traditie te vertalen naar het 
heden, door het gebruik van 
passende teksten, 
gedichten,muziek, eigentijdse 
rituelen en de persoonlijke 
inbreng van de familie. Met haar ruime 
ervaring merkt ze dat een persoonlijk en 
waardig afscheid kan helpen bij het 
rouwproces waar iedere nabestaande 
doorheen moet.

Uw redacteur heeft, na een kennismaking 
op de maandelijkse lunch in De Rozenhof, 
een gesprek gehad bij haar thuis van 

waaruit een weids uitzicht op landerijen 
(zij woont in het oude huis van Pim 
Koenders). Zij is, na een werkkring in de 
gezondheidszorg en toen haar 3 kinderen 
zelfstandig gingen wonen, afgestudeerd 
als theoloog. In Verpleeghuis Joachim en 

Anna is zij werkzaam. Vermeld 
kan worden dat de kapel van 
Joachim en Anna voor een 
uitvaart of andere gelegenheid 
(voor een gezelschap tot 140 
mensen) gehuurd kan worden. 
Haar samenwerking met de 
pastores van de 
Verrijzenisparochie is goed. Ook 
in onze eigen Cenakelkerk, een 
prachtige en unieke locatie, kan 
zij een uitvaart verzorgen.  

Margaret is ook verbonden aan het 
Centrum Ouderen en Levensvragen (COL 
te Nijmegen) In een volgend nummer van 
De Oorschelp zullen we daar nader op 
terugkomen.

Margaret de Groot-Vlasveld woont aan de 
Meerwijkselaan 17; e-mailadres: 
grootvlasveld@gmail.com; T 06 50800955.
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I s het een idee dat we, als we allemaal 
veel lezen en boeken in de kast zetten 
zonder dat we die boeken nog eens 

lezen, die boeken voor elkaar ter beschikking 
stellen?

Is er iemand die ruimte heeft om voor die 
boeken een soort bibliotheek te maken? Ik 
denk dan niet aan officiële uitleen maar “op 
goed vertrouwen dat iemand dat boek weer 
terugbrengt”. Gebeurt dat niet: “Jammer”.

Bij eventuele interesse: laat het weten op 06-
14454620
Joke Droog

Opmerking van de redactie:
Heb je een mooi boek gelezen, schrijf er dan 
een korte recensie bij. Leuk voor anderen om 
zo’n boek ook eens te lezen.

[ advertentie ]
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HET PARK AAN DE 
OVERKANT

O p 22 november houdt André Sassen, 
lid van onze Heemkundewerkgroep, 
een lezing getiteld “Bloemen in het 

Parkje”.

Het betreft hier het enkele jaren geleden 
door de gemeente Nijmegen aangelegde 
parkje aan de Nijmeegsebaan tegenover 
restaurant Rozenhof.

Op dit vroegere landbouw perceel, in de 
laatste jaren hoofdzakelijk gebruikt voor de 
aanbouw van mais, werden wandelpaden 
aangelegd, bomen en struiken geplant.

en mengsels van wilde planten en bloemen 
ingezaaid. Af en toe graast er een kudde 
schapen. André heeft gedurende meerdere 
seizoenen de vegetatie bestudeerd en 
gefotografeerd. Hij heeft over zijn 
bevindingen een boekje samengesteld, 
waarin de kleurenpracht van al die bloemen 
en planten prachtig wordt weergegeven.
De lezing begint om 20.00 uur.

Namens de Heemkunde werkgroep.
Frans Geertsen, secretaris.

KBO Heilig Landstichting
BEKNOPT ACTIVITEITENPROGRAMMA 
2011 – 2012

Dinsdag 30 augustus 2011 om 0915 uur in ‘t 
Zaaltje
Eerste gymnastiekles van het nieuwe seizoen
Nieuwe deelnemers zijn altijd van harte welkom

Donderdag 8 september 2011 om 1400 uur in 
de Taborkapel
Inleiding gevolgd door bezichtiging van de 
Cenakelkerk
Begeleiding: de heren Peter van Hasselt en Jan 
Willemsen

Donderdag 6 oktober 2011 om 1400 uur in ’t 
Zaaltje
Evolutie; een benadering vanuit de biologie
Een voordracht door de heer Ad Stadhouders

Woensdag 19 oktober 2011 om 1400 uur 
(vertrek 1330 uur)
Bezoek aan het Novio Experience Museum van 
NXP 

Donderdag 3 november 2011 om 1400 uur in 
’t Zaaltje
Concert door het Mandoline Ensemble ‘Sempre 
Avanti’
Dirigent: Hein van Teeseling 

Donderdag 1 december 2011 om 1400 uur in 
’t Zaaltje
Over het restaureren van schilderijen en prenten
Een voordracht door de heer Jan Broekhoff

Woensdag 14 december 2011 om 1400 in ’t 
Zaaltje
Kerstviering: Versieringen en decoraties maken
om ’t Zaaltje te versieren én om naar onze zeer 
oude of zieke leden te brengen

Donderdag 15 december 2011 om 1530 uur 
in de Taborkapel
Kerstviering: Eucharistieviering en gezamenlijke 
kerstmaaltijd

De activiteiten voor 2012 volgen nog.

AANDACHTSPUNTEN:
Bovenstaand activiteitenoverzicht is onder 
voorbehoud
Nadere inlichtingen: e: kbo.hls@inter.nl.net of T: 
024 322 44 42
Introducés en bewoners van Heilig Landstichting 
zijn altijd welkom!

WARME JASSEN VOOR 
NEPAL en: HUIS TE HUUR
Beste dorpsbewoners, 

Omdat wij een groot waterproject 'hebben' 
in Nepal (zie www.waterprojectnepal.nl) 
gaan wij daar half oktober weer voor 
overleg naar toe en zullen we ook de dorpen 
(10.000 mensen) opzoeken die we met ons 
project aan water willen helpen.

Het is vaak koud in de bergen daar en de 
mensen zijn arm. Heeft U een warme 
lichtgewicht JAS over die nog redelijk goed 
is en die wij wellicht mee kunnen nemen 
voor de mensen daar, dan horen wij dat 
graag.

Voorts willen we graag ons huis verhuren in 
de periode dat we naar Nepal zijn, t.w. van 
13 oktober tot 11 december. Dit mede om 
onze reis te bekostigen. Als U iemand weet 
die daar belangstelling voor zou kunnen 
hebben dan horen wij dat graag!

Ellen Deimann & Dick Verstegen
Petruslaan 1
T: 7850103
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Tot zover de zomer van 2011

Z o luidt ongeveer de kop in het 

wetenschapsgedeelte van de Volkskrant van 

dit weekend. Daaronder een plaatje van een 

stel in rode en blauwe regencape aan de picknicktafel in, 

jawel, de regen. Onze zomer was koel, somber en nat. 

Maar was het daarmee ook een verloren zomer. Of zijn 

we al te veel verwend met hete zomers (ik herinner me 

die van 1975 nog), terwijl zo’n dertig jaar geleden veel 

zomers leken op onze zomer nu. Een kwestie van 

perspectief dus. En wat mij betreft een zomer met 

hoogtepunten en dieptepunten, van alles wat dus. Een 

zomer om te koesteren, een zomer om te vergeten. 

Kortom, het was zomer!

En in die zomer viert ons dorp zijn 100-jarig bestaan 

(voor een verslag van de gebeurtenissen zie 

www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl). Halverwege 

juni mocht ik als loco-burgemeester een feestrede 

uitspreken in de Cenakelkerk. En als je daar dan staat, 

en alle plaatsen voor je zijn bezet met jonge en oude en 

huidige en vroegere dorpsbewoners, dan word ik daar 

warm van. En dan hoor je Jan Spanhoff met bezieling 

praten over de restauratie, hij kon er bijna niet over 

ophouden. En wat leuk is het dan, als je diezelfde Jan 

een paar weken later namens de koningin ridder mag 

maken. Jan, staande tussen al die vrijwilligers van de 

parochie, glunderend van oor tot oor, van restauratie 

naar decoratie, en op dat moment scheen de zon. Dat is 

nog eens een zomerse belevenis.

Zelf lag mijn mooiste moment bij het bezoek van prinses 

Maximà aan Museumpark Orientalis. Omdat onze 

burgemeester op vakantie was (en wat had hij een spijt 

daarvan) mocht de wethouder van dienst in de rol van 

loco-burgemeester de hoogheid ontvangen. Wat een 

aardig mens, vol belangstelling voor de ontwikkelingen 

in het museum. En ze bracht zon mee, tijdens haar 

bezoek was het heerlijk weer, en daarna stroomde de 

Nijl vol, een echte hoosbui. Zo’n bezoek wordt minutieus 

voorbereid, inhoudelijk, procedureel/protocollair en op 

veiligheid. Inhoudelijk, wat gaat ze zien, niet alleen 

maar de opening van het Omaans dorp, maar ook 

elementen uit de Joodse en christelijke cultuur, er moet 

evenwicht zijn. Procedureel/protocollair gaat het dan 

over wie ontvangt (eerst de commissaris van de 

koningin, dan de burgemeester (in dit geval ik dus), en 

dan het bestuur van het museum), wie zit/staat naast 

wie, wie loopt er mee tijdens de rondleiding. Het is 

allemaal al bedacht, zo gaat het altijd, en de 

meegereisde hofdame en adjudant houden alles met een 

glimlach in de gaten. En natuurlijk speelt ook de 

veiligheid een rol, de vraag waar moeten de 

veiligheidsmensen staan, en dat waren er meer dan je 

zag, zei onze lokale politiechef later tegen me. En loopt 

het dan nog een beetje leuk, met al dat georganiseer? 

Ja, het was ontspannen, het was gezellig. Ik heb nog 

een paar mooie foto’s van haar bezoek, die koester ik 

wel. En daar zie je goed op dat ik met mijn 1 meter 70 

mijn best moet doen om over haar schouder te kijken. 

Het zij zo!

Onze hond Vicje heeft het moeilijk. Nu, na 14½ jaar zie 

je dat de jaren gaan tellen. Ze heeft pijn, wil niet altijd 

meer meewandelen, kijkt je dan smachtend aan (kan 

een hond dat wel vraag je je dan af), en ligt het liefst 

zolang ze je ziet, want ze is ook nog eens een beetje 

wantrouwend geworden nu ze doof is. Andere honden 

vindt ze maar lastig, die willen van alles. Alleen Eugenie 

blijft haar topper, die heeft altijd brokjes bij zich, en 

ondanks haar staar (van Vicje dus) merkt ze op de een 

of andere manier Eugenie al van verre op.

Nog 6 weken, dan komt er weer een kleinkind bij, wat 

gaat het toch snel, en wat is dat spannend. Vorig 

weekend was onze dochter met man en dochter nog 

even bij ons, de laatste grote reis voor de bevalling (ze 

wonen in Engeland). Wat is dat toch leuk, een kleinkind 

in huis, die regeert de hele boel, maar je krijgt ook 

zoveel terug. Wij zijn er dol op en dat is een geweldig 

gevoel.

Nu even wat anders. Ik schrijf deze column omdat ik 

wethouder ben én dorpsgenoot. Ik onderteken al 3 jaar 

met “wethouder vanuit de pvda”, je hebt niet voor niets 

een politieke achtergrond. De redactie heeft me 

gevraagd niet meer zo te ondertekenen, omdat een paar 

mensen daar aanstoot aan namen, want wethouder ben 

je ongeacht je achtergrond en je bent er voor iedereen. 

Dat laatste is helemaal waar, zonder onderscheid. Ik heb 

mijn ondertiteling wel veranderd, zie hieronder, omdat ik 

de redactie niet voor de voeten wil lopen. In mijn 

column zal ik mijn achtergrond niet uit de weg gaan, het 

is deel van mijn leven, en sommige delen deel ik met 

jullie. Wat ik jammer vind is dat mensen, die moeite 

hebben met mijn presentatie, niet even naar me 

toekomen, bellen of mailen. Alle gegevens staan er elke 

keer bij. En een beetje discussie maakt ons dorp 

levendiger. Kom maar op!

Pim Spaan

Nijmeegsebaan 72

6564CH Heilig Landstichting

024 3604936

06 54266189

pimspaan@chello.nl

Pim Spaan, Wethouder



16 Nummer 20, Jaargang 4

[ advertentie ]

Het Dorpsnetwerk groeit geleidelijk aan 
verder. Hieronder daarover een kort 
verslag.

Contactpersonen
Voor alle straten in het dorp hebben we 
nu een contactpersoon gevonden. Zij zijn 
al verschillende keren bij elkaar geweest 
om elkaar beter te leren kennen en zich 
voor hun taak te scholen. 

Intussen beschikken de contactpersonen 
over informatie en folders over de 
ondersteuning die de Stichting Welzijn 
Groesbeek (SWG) zo nodig kan bieden.

Perspectief 
dorpsnetwerk
In het kader van het gemeentelijk 
welzijnsbeleid kan de SWG in Groesbeek-
dorp een beroep doen op een aantal 
vrijwilligers om mensen te bezoeken, te 
vervoeren of op een andere manier bij te 
staan – bij voorbeeld als vervangende 
mantelzorger.

Ook in Heilig Landstichting zou de SWG 
graag enkele vrijwilligers beschikbaar 
hebben, die bereid zijn 
mededorpsbewoners van dienst te zijn. 
(In deze Oorschelp staat daartoe een 
concrete oproep).

Om te kunnen nagaan of u zich voor 
dergelijk vrijwilligerswerk zou willen 
inzetten kunt u nadere inlichtingen 
inwinnen bij de SWG (Anke Jacobs, 

coördinator bezoek- en vervoersdienst,
T 024 397 41 88 of 06 12 86 75 74).

Samen lunchen
Vanaf oktober 2010 is er maandelijks een 
dorpslunch in Hostellerie Rozenhof. Deze 
activiteit mag ronduit geslaagd worden 
genoemd. Er tafelen doorgaans 20 à 30 
jongere en oudere senioren. De sfeer is 
steeds heel ontspannen en gezellig. Het 
is een uitgelezen mogelijkheid om met 
bekende en onbekende dorpsgenoten een 
praatje te maken. De maaltijd 
(hoofdgerecht en voor- of nagerecht 
waarna een kop koffie of thee) is goed 
verzorgd en smakelijk. De prijs voor deze 
lunch bedraagt €10,-.

Oorbelletje
Maandelijks wordt de lunch aangekondigd 
via het Oorbelletje. Op de achterkant 
daarvan staat een herinnering aan de 
activiteiten die in de nabije toekomst in 
ons dorp plaatsvinden. 

Hulde voor de contactpersonen die het 
Oorbelletje in hun straat rondbrengen en 
bij wie men zich kan opgeven voor de 
lunch!

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

EEN NETWERK VOOR EN DOOR HET DORP
Eva Spanhoff




