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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: 27 januari en 24
februari (niet op 30 december)
Zie ook www.zaaltjehls.nl

O

p 22 oktober werd in de
nabijheid van het voormalige
ouderlijke huis van Tineke
van der Brug een bord geplaatst ter
herinnering aan iemand die zich op
heel bijzondere wijze voor het dorp
Heilig Landstichting en de inwoners
daarvan heeft ingezet. Naast de
directe familie van Tineke, Ruud,
kinderen en kleinkinderen, waren
nog heel veel anderen op dit
gebeuren afgekomen. Na een
toespraak waarbij Tineke’s
levensloop en haar sociale
activiteiten in het kort werden
geschetst, werd gezamenlijk door
Ruud van der Plassche en Hans
Cramer, voorzitter van de
dorpsvereniging, het gedenkbord
onthuld. Daarna werden de
aanwezigen op een glas Proseco of
vruchtensap en lekkere hapjes,
voorbereid door Helma Nijenhuis van
de heemkundekring, getrakteerd.
Het mooie weer, de stralende zon en
blauwe lucht en het grote aantal

aanwezigen, maakten het een
prachtige gebeurtenis, een
gebeurtenis in het kader van 100jaar Heilig Landstichting.
Na afloop werden alle aanwezigen
nog, voor wat napraten onder het
genot van een drankje, door de fam.
Van de Plassche uitgenodigd in Hotel
Rozenhof.
Frans Geertsen, secretaris Heemkunde
werkgroep “Van Ploeg tot Heilig Landstichting”
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VAN DE REDACTIE

W

e zijn nu in december
aangekomen en bijna aan het
einde van een fantastisch jaar
met alle activiteiten rondom het
eeuwfeest. Er waren veel hoogtepunten
zoals de plantenmarkt, het dauwtrappen,
de reünie voor oudbewoners, de
toneelvoorstelling, de dag van het Oranje
comité en last but not least de
‘Kunstroute’. In dit nummer willen we een
aantal sponsoren bedanken voor hun
bijdrage. Alle bewoners en oudbewoners
hebben genoten van de bijzondere hapjes
tijdens de reünie en van de geldelijke
ondersteuning van de sponsoren bij de
activiteiten.
De redactie van de Oorschelp was blij
verrast over al het talent binnen ons dorp.
We gaan in de komende oorschelpen
aandacht besteden aan allerlei aspecten
van de kunstroute. In dit nummer richten
we ons vooral op woord en muziek. In de
volgende oorschelpen komen andere
aspecten aan bod zoals fotografie,
schilderijen en tekeningen en beeldende
kunst. We zullen interviews afnemen bij
enkele kunstenaars. Verder kunt U
genieten van enkele prachtige foto’s.
Meer prachtige foto’s zijn te zien op de
site van freelance fotograaf Marcel
Krijgsman:
www.marcelkrijgsman.nl/kunstrouteheiliglandstichting
In dit nummer kunt U verder iets lezen
over de opening van het Tinekepad.

Sint Maarten is langs de deuren geweest.
Sinterklaas heeft z’n intocht gehouden en
vele kinderen bezocht.
En wat is er nog meer?
Een kort verslag over de activiteiten bij
de zevenheuvelenloop en een verslag
over de lezing ”Bloemen in het parkje”
van André Sassen van de
Heemkundekring. Een verslag over 50
jaar Amnesty International. Verder kunt U
iets lezen over de KBO Heilig
Landstichting en natuurlijk ook over de
activiteiten van het Museumpark
Orientalis deze winter.
Wilt U zich het komende jaar als
vrijwilliger inzetten in de Heilig
Landstichting dan zitten we op U te
wachten, U kunt uw medemens helpen
door U aan te melden bij het
vrijwilligerssteunpunt of U kunt
meehelpen aan de aanleg van het
stiltepad in Museumpark Orientalis.
Verder vraagt het bestuur van de
Dorpsvereniging dringend om versterking
voor de komende jaren.
In dit nummer ontbreken de vaste rubriek
“Van de Voorzitter” en de Column van Pim
Spaan en diverse oproepen en
advertenties natuurlijk niet.
Verder wordt U uitgenodigd voor de
Nieuwjaarsreceptie in het Zaaltje op 8
januari.

Kopij voor de volgende editie
vóór 2 maart bij de redactie!

COLOFON

REDACTIE

De OORSCHELP is een uitgave van Dorpsvereniging Heilig

Maria Quant

Landstichting en wordt bezorgd op alle adressen in Heilig

Marleen Moggré

Landstichting. De OORSCHELP verschijnt vier keer per jaar en bevat

Koen Broersma

nieuws voor en over het dorp, berichten van belang voor de

Annelies van Gunst

dorpsbewoners en de agenda. Niet-inwoners van Heilig Landstichting

Contact:

kunnen een abonnement op de Oorschelp nemen tegen kostprijs.

Andreaslaan 9

Opgave bij de redactie.

6564AS Heilig Landstichting
T: (024) 3230682
E: mwaquant@hotmail.com
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H

et eind van een jaar
nadert en wat voor een
jaar. Een jaar vol met veel
mooie dorpsmomenten, zo ook
weer de afgelopen maanden. In
het dorp gebeurde weer tal van
activiteiten. Van verschillende
bewoners ontvangt het bestuur
complimenten. Afgelopen
maanden hebben we feestelijk het
Tineke pad onthuld. Eerbetoon aan
onze eerste voorzitter van de
Dorpsvereniging. Op 10 december
houden we een Walking Dinner
waar we o.a. Maximà voor hebben
uitgenodigd. Helaas kan op de
laatste vrijdag van de december
geen dorpsborrel en op de eerste
woensdag van het nieuwe jaar
geen dorpslunch worden
gehouden, maar hopelijk zien we
iedereen op onze Nieuwjaarsborrel
van 8 januari.
Het 101ste jaar vieren, is niet
gebruikelijk, jammer. Toch denk ik
dat we op de algemene
ledenvergadering, die begin
februari wordt gehouden, eens
goed moeten nagaan wat we ook
in de komende jaren willen laten
doorgaan en…………wie daar samen
met de Dorpsvereniging de
schouders onder wil zetten. Velen
hebben de afgelopen maanden

Hans Cramer
meegeholpen, waarvoor heel veel
dank, velen hebben gemerkt hoe
leuk het is om iets te doen voor je
naaste omgeving. Hoe dankbaar
en hoe - ondanks alle positieve
gespannenheid – op relatief
eenvoudige wijze grandioze
resultaten te bereiken zijn.
En de Dorpsvereniging gaat door
met de huidige bestuursleden tot
aan de algemene leden
vergadering. Enkele leden hebben
aangegeven dat zij hun plek in het
bestuur graag willen afstaan aan
nieuwe kandidaten van alle
leeftijden. Samen zien we graag
een bestuur waar alle
leeftijdsgroepen zijn
vertegenwoordigd, zodat er ook
voor alle bewoners activiteiten
worden ontwikkeld. Wil je iets
meer weten over de tijd, die het
kost, om bestuurslid te zijn van de
Dorpsvereniging, bel dan een van
de leden van het bestuur op. Hun
telefoonnummers staan op de
website.
Iedereen prettige feestdagen
toegewenst, tot op de
Nieuwjaarsreceptie van 8 januari
a.s.

Nieuwe bestuursleden gevraagd!
Wilt u actief meehelpen om onze dorpsvereniging verder uit te
bouwen en te ondersteunen, dan is een plaats in het bestuur
van onze vereniging wellicht iets voor u.
Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Als u er iets voor voelt, neem dan contact op met Joost
Meuwese, secretaris van de dorpsvereniging.
E:secretaris@dorpsverenigingheiliglandstichting; T.024-3231177

NIEUWS VAN DE DORPSVERENIGING

VAN DE VOORZITTER

Kijk op de website voor het laatste nieuws: www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl
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Kunst op de Landstichting
Herinneringen aan de Kunstroute

O

mdat er zoveel te beleven
viel in dat zonnige weekend
waarin we de Kunstroute
konden lopen, komen we er in de
Oorschelp op terug. We stellen ons
voor er in de komende vier nummers
herinneringen aan op te halen.
In dit nummer enige herinneringen
over Woord en Geluid tijdens de
Kunstroute.
Mevrouw Thea Stadlander-Glasz heeft
tijdens het kunstweekend een
pianoconcert gegeven. Ook speelde zij
piano als “achtergrondmuziek”, haar
spel klonk als helder stromend water.
In een gesprek naar aanleiding
daarvan vertelde zij over haar leven in
en voor de muziek.
Ondanks het feit dat zij van haar
vader niet naar het conservatorium
mocht (omdat musici “geen droog
brood verdienen”) is haar leven voor
een groot deel in en voor de muziek.
Zij heeft lessen gehad, o.a. van

Maria Quant
Jacques Hendriks, hoofddocent van
het conservatorium; zij zingt en speelt
piano.
Momenteel speelt zij in twee trio’s bij
haar thuis (gespeeld wordt het tweede
pianotrio van Mendelssohn). Ook
speelt zij met twee klarinettisten en
twee altviolisten; verder begeleidt zij
heel veel zang.
Daarnaast wordt zij gevraagd voor
optredens. Zij speelt als deelnemer
van “Kunst in de kamer” , een
landelijke organisatie, in het kerkje in
Oosterbeek in een trio. Zij is pianist in
de Doopgezinde Remonstrantse Kerk
(zij speelt daar eerste kerstdag) en in
de Dominicuskerk (daar speelt zij op
tweede kerstdag).
Zij begeleidt een opera voor Probus.
De romantische muziek past haar het
beste, muziek van Schumann, Chopin,
Debussy, Ravel en Poulenc.

In de tuin van Eric Reijnen aan de Nijmeegsebaan
hingen in verschillende bomen gedichten.
Bijvoorbeeld onderstaand gedicht.

Ideaal Gedicht

Onderzoek toont aan
dat het ideale gedicht gaat over
het raadsel van het bestaan,
stemt tot nadenken,
tijdloos is,
weemoed bevat,
een free verse is,
geen strak metrum heeft,
wel allitereert (gecombineerd met eindrijm),
in de ik-vorm is geschreven,
en niet over niets mag gaan.

Best moeilijk

Bij Anja Best en Ben Winkelmolen aan de
Andreaslaan was het swingen geblazen.
Niet alleen Anja met haar band “She is
the bossa” zong bossa nova’s en soul, ook
haar dochter zong pop. Daarnaast traden
Ben en een gitarist op. Tijdens het
schrijven van dit stuk werden al plannen
gemaakt voor een zomeravondstraatconcert.
In ’t Zaaltje werd er bij de opening en de
sluiting gezongen. We mochten allemaal
mee canon zingen. Er werd a capello
gezongen door een koor van en met Ellen
Deimann.
Dick Verstegen deed een boekpresentatie
op de Petruslaan. Tijdens deze
boekpresentatie maakte men kennis met
het Boeddhisme. Dick gaf daarbij op heel
realistische wijze voorbeelden van zijn
ervaringen daarmee binnen diverse
landen en culturen.
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D

e afgelopen jaren heeft de
Dorpsvereniging onder de
toeschouwers aan de
Zevenheuvelenloop glühwein uitgedeeld.
Vorig jaar was dat geen overbodige luxe,
want het was best
koud. Vanuit een
standje op de hoek
van de Josuélaan
liepen we met onze
dienbladen twintig
meter links en
twintig meter rechts.
Veel leuke reacties.
Dit jaar hebben wij
het in het kader van
het 100 jarig bestaan
grootser aangepakt. We hebben ons
mobiel verplaatst om alle toeschouwers
aan de Nijmeegse baan te kunnen
bereiken. En zo was er al gauw genoeg
reden voor voorpret. Een kinderwagen,
merk Souplex uit de vijftiger jaren, werd
omgebouwd als rijdend buffet. Glühwein
voor de ouderen, ranja voor de kinderen.

Hans Cramer
En een succes dat was het. Vanaf
Nijmeegsebaan 66 richting rotonde, waar
heel veel mensen stonden terug naar de
verkeerslichten. Onderweg zagen we
verwonderde mensen, maar ook mensen
die het wisten van vorig jaar en spraken
over een traditie. Na drie jaar mag je daar
ook wel een beetje van spreken.
Te laat kwamen we bij de Andreaslaan; de
eerste lading Glühwein was op, een nieuwe
lading op het vuur en…de laatste lopers
gepasseerd. Volgend jaar nog vroeger
starten.
Een traditie?
Zoveel
dankbare
mensen, ik kijk
nu al weer uit
naar volgend
jaar.

Noteer alvast in uw agenda:

Nieuwjaarsreceptie
Zondag 8 januari 2012
Het Zaaltje 16.00 -18.00 uur
Alle bewoners zijn hiervoor uitgenodigd
[ advertentie ]
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Stichting Oranjecomité Heilig Landstichting

Cadeautjesspoor Sint leidt kinderen door Orientalis

T

oen Sinterklaas hoorde dat Heilig
Landstichting haar honderdjarig
bestaan vierde, besloot hij om zijn
verjaardagstournee in Heilig Landstichting te
starten. Kinderen en (groot) ouders uit de
buurt werden uitgenodigd om bij hem langs
te komen in ’t Zaaltje op 13 november jl.
Vrolijke kinderen, ouders, opa’s en oma’s
stonden de bewuste zondagmiddag voor de
deuren van ’t Zaaltje die helaas gesloten
bleken te zijn!??

Cadeaus verdwenen
De hulpploeg van Sinterklaas, het
Oranjecomité, stond er sip bij. Op de deur
hing een brief met de mededeling dat Sint
problemen had. Terwijl iedereen druk met
elkaar aan het overleggen was, arriveerde
Sint toch, met Hoofdpiet en muziekpiet met
accordeon.
Zijn andere vijf pieten en de zakken met
cadeaus bleken verdwenen. Gelukkig zag
Hoofdpiet dat er cadeautjes bij het paadje
richting Cenakelkerk lagen. De kinderen
lieten het zich geen twee keer zeggen om
het spoor te volgen. Met een snelheid,
waarop de renners van de
Zevenheuvelenloop jaloers kunnen zijn,
volgden de kinderen het spoor van de

Wieke Coenen, Oranjecomité
cadeautjes. Al snel vonden ze de eerste piet
in paniek op de trappen van de kerk die
bekende dat ze cadeautjes waren verloren.
Het cadeautjesspoor leidde de kinderen
verder naar de zij-ingang van museum
Orientalis waar ze al snel meer pieten
tegenkwamen. De laatste piet werd
teruggevonden vijf meter boven de grond in
één van de oude eiken op het
museumterrein. Hij had rook gezien bij het
hoofdgebouw van het museum.

Vuurkorf
Het bleek afkomstig te zijn van een vuurkorf
waar ook nog drinken en lekkers bleek te
zijn. Zo waren de pieten en cadeautjes
terecht en konden de kinderen zich
opwarmen. Maar moesten ze nu helemaal
terug lopen naar ’t Zaaltje? Eén van de
pieten was al op ontdekkingstocht gegaan en
had een open deur bij de grote zaal ontdekt.
Daar konden de pieten samen met de
kinderen een feestplek inrichten voor de Sint.
Een stoel voor Sinterklaas, oriëntaalse
kussens voor de kinderen en bankjes voor de
ouderen. Sinterklaas maakte met ieder kind
een praatje, luisterde naar liedjes, bekeek
acrobatische stunts en liet voor ieder kind
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De Stichting Welzijn Groesbeek (SWG) organiseert allerlei diensten en activiteiten
gericht op het samenleven. Zo kunnen ouderen bij de SWG terecht met vragen voor
advies, maaltijden, alarm, klussen, bezoek, vervoer etc.
Voorbeelden van vragen die recentelijk bij
SWG terecht kwamen:
Een vrouw uit ons dorp belt het SWG met
de vraag of de SWG over een vrijwilliger
beschikt, die eventueel een uurtje in de
week haar man, die ziek is, gezelschap kan
houden, zodat zij even tijd heeft voor
zichzelf.
Een man, met een heel beperkt sociaal
netwerk, belt met de vraag of het SWG
beschikt over een vrijwilliger, die hem
regelmatig naar het ziekenhuis kan
brengen, omdat hij steeds op controle
moet. Hij kan dit niet zelfstandig en zal
enigszins ondersteund moeten worden.
De SWG klopt met dit soort vragen aan bij
haar Vrijwilligerssteunpunt. Het steunpunt
gaat op zoek naar een geschikte vrijwilliger.
Mocht er niemand in het eigen bestand te
vinden zijn dan werft het steunpunt actief,
bijvoorbeeld door een advertentie in een
van de wijkbladen. Dit gebeurde onlangs
ook in ons dorp, door een advertentie in de
Oorschelp. Twee personen hebben hierop
gereageerd. Na een gesprek met Anky
Jacobs, coördinator van het
vrijwilligerssteunpunt, zijn zij in contact
gebracht met de hulpvrager en is inmiddels
tot wederzijds genoegen het
vrijwilligerswerk van start gegaan.
Het vrijwilligerssteunpunt Groesbeek
ondersteunt de vrijwilligers in de gemeente
Groesbeek, bevordert de deskundigheid van
vrijwilligers, zorgt voor de juiste
verzekering en bepaalt de
onkostenvergoeding.
De SWG beschikt naast het
vrijwilligerssteunpunt over een eigen pool
van vrijwilligers. Zo zijn er bezorgers van
Tafeltje dekje, chauffeurs, vrijwilligers die
bij mensen op de koffie gaan of eens mee
uit nemen. Ook zijn er vrijwilligers die
klusjes verrichten, helpen bij de
administratie of het werken met de
computer. Samen leven is elkaar helpen.

Els de Witte
De SWG is op zoek naar vrijwilligers in
Heilig landstichting, waarop desgewenst
een beroep kan worden gedaan. De een
doet het een uurtje in de twee weken, de
ander meerdere keren per week. Wilt u iets
nuttigs doen in uw vrije tijd en iets
betekenen voor een ander? Met
vrijwilligerswerk is dat allemaal mogelijk.
Zou u zich willen aanmelden als vrijwilliger
of wilt u meer informatie, neem dan contact
op met het steunpunt Vrijwilligerswerk (of
met de contactpersoon uit uw straat):
via de telefoon: 024-3488617
via de mail:
vrijwilligerssteunpunt@welzijngroebeek.nl
via de website: www.welzijngroesbeek.nl
via het spreekuur op de Meent, iedere
dinsdag van 10 uur tot 12 uur

[ advertentie ]
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Heemkundewerkgroep
Bloemen in het Parkje,
22 november

Aankondiging
voorjaarslezing

p 22 november jongstleden
presenteerde André Sassen, lid
van de heemkundewerkgroep van
Ploeg tot Heilig Landstichting, in het
Zaaltje aan de Johanneslaan zijn boek
Bloemen in het Parkje. Deze weken
kleurt de herfst de natuur. Het was
daarom een mooi moment om de
bloemen uit het parkje bij de Heilig
Landstichting eens in het zonnetje te
zetten.

e voorjaarslezing van de
heemkundewerkgroep van Ploeg
tot Heilig Landstichting zal
plaatsvinden op donderdag 19 april 2012
in het Zaaltje. Klaas Bouwer houdt dan
een presentatie over het onderwerp
‘Heren en boeren in de Meerwijk’. Langs
de Meerwijkselaan tussen Berg en Dal en
Heilig Landstichting ligt een eeuwenoud
landschap waar vanaf de 17e eeuw
Nijmeegse burgemeesters en andere
rijke families boerderijen stichtten en er
hun zomerverblijf bouwden. De lezing
gaat over de geschiedenis van het
landschap en de bossen, in relatie met
de opeenvolgende bezitters.

O

In ‘Bloemen in het parkje’ beschrijft
André het gebied tussen de
hockeyvelden en de Nijmeegse Baan. Het
parkje beslaat een deel van het vroegere
landgoed De Driehuizen. De ondergrond
bestaat uit een zandwaaier die na de
laatste ijstijd is ontstaan. Niet heel
vruchtbare grond dus. Toch is diversiteit
aan planten en bloemen er groot. Het is
een vindplaats voor veldboeketten. De
prachtige foto’s in het boek geven daar
een beeld van.
Enthousiast vertelde André over de
bloemen, bomen en struiken die in het
parkje te vinden zijn. André is van
origine bioloog : hij kent interessante en
leuke weetjes over de begroeiing van
het parkje. Af en toe maakte hij een
uitstapje naar Linnaeus en zijn indeling
van het plantenrijk. Uit zijn presentatie
sprak waardering voor de natuur: van
blaassilene tot acacia, aan iedere plant is
iets moois te ontdekken. De bezoekers
van de avond zullen vanaf nu met andere
ogen door het parkje lopen of fietsen.
Meer bewust van alles wat er groeit. Het
was een mooie avond over een mooi
boek.
Het boek bloemen in het parkje is te
verkrijgen voor 4,50. Wanneer u een
boek wilt bestellen kunt u een email
sturen naar spanhoff.suerink@internet.nl.

D

[ advertentie ]
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BO Heilig Landstichting is een kleine,
levendige en enthousiaste
belangenorganisatie voor senioren,
met oog voor de tijdgeest en voor de wensen
van de leden. Op de Oranjevereniging na is
het de oudste vereniging van ons dorp. Met
haar 150 leden viert zij volgend jaar haar 50jarig bestaan.

George G.J. Spanhoff
Unie KBO. Daarbij gaat een eigen Nieuwsbrief
om de leden te informeren over de
wetenswaardigheden van de afdeling.
Via de KBO is het mogelijk om korting te
krijgen op diverse producten en diensten –
bij voorbeeld op aankopen in bepaalde
winkels in Groesbeek en Nijmegen en op de
zorgverzekering van Zilveren Kruis Achmea
(onder andere 7,5% op de basisverzekering).

Jaarlijks organiseert de vereniging ruim tien
bijeenkomsten: lezingen, ludieke
samenkomsten en excursies over
onderwerpen waarvoor de leden
belangstelling hebben. Introducés en
bewoners van Heilig Landstichting zijn daarbij
altijd van harte welkom.

De contributie voor de vereniging bedraagt €
22,50 per jaar.
Het Activiteitenprogramma en de
maandelijkse Nieuwsbrief kunt u vinden op
de website van de Dorpsvereniging onder
‘Partners in het dorp/Verenigingen en
groepen’.

De vereniging heeft een eigen
gymnastiekclub. Wekelijks oefenen de leden
daarvan onder bevoegde leiding en met het
nodige plezier.

De voorzitter en de secretaris – Clemens
Huiskens t: 024 35548 96 en George
Spanhoff t: 024 322 44 42, e:
kbo.hls@inter.nl.net – gaan graag in op uw
eventuele vragen. Bij hen kunt u zich ook als
lid aanmelden.

Via haar regionale, provinciale en landelijke
verbanden en contacten komt de afdeling op
voor de belangen van de oudere
leeftijdsgroep.
De leden ontvangen maandelijks Nestor; het
mooi verzorgde magazine van de landelijke

Speciaal voor kinderen die
van zingen houden
Ook dit jaar willen we weer zo’n fantastische
mooie viering met Kerst-minimusical beleven.
Kinderen die graag mee willen meespelen zijn
van harte welkom om met Kinderkoor De
Pinakeltjes mee te oefenen. We repeteren op
3 voorafgaande vrijdagen: 9, 16 en 23

december in de Cenakelkerk vanaf (ca.)
16.15 uur.-17.15 uur.
De Herdertjesviering zelf begint op zaterdag
24 december om 18.00 uur. Informatie kunt
u krijgen bij: Karen Langerwerf (tijdelijk
dirigente en contactouder KK De Pinakeltjes,
net als vorig jaar).
T: 0481-465786 / 06-255-05-566.
E: C.Langerwerf @chello.nl

[ advertentie ]
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50 JAAR AMNESTY INTERNATIONAL,1961-2011
's Werelds grootste mensenrechtenorganisatie.
Een halve eeuw strijden voor de rechten van de mens.
FEESTJE OF NIET ?

O

R.Fritschy Steenhoff

p het kantoor van Amnesty
International vroeg men zich af of
het wel gepast is om zoiets te
vieren. Het zou beter nieuws zijn als er na
50 jaar geen Amnesty International meer
nodig was. Er is in al die jaren veel bereikt
en daar mag men best trots op zijn. De vele
enthousiaste medewerkers hebben dan ook
van de 50ste verjaardag een onvergetelijk
jubileum gemaakt. En niet alleen in
Nederland staat men stil bij het jubileum.
De hele wereld viert in 2011 Amnestys

Amnesty International telt wereldwijd
3.000.000 leden. Voor Nijmegen wil ik nog
apart melden: 5.200 leden! , waarvan er
ongeveer honderd actief zijn in scholen en
bij festivals en straatacties!

vijftigste verjaardag. Ieder land organiseert
dat zelf, maar vooral ook samen want de
wereldorganisatie heeft één gezamenlijke
missie: wereldwijde gerechtigheid.

Wilt u meer lezen over de succesvolle
geschiedenis van 50 jaar Amnesty
International, bekijk dan de volgende
website: 50jaar.amnesty.nl

Samen: Op 28 mei is wereldwijd
gezamenlijk de “Toast to Freedom”
uitgebracht waarbij de “Earth Candle” is
aangestoken: Symbolisch, 'n lichtje in de
duisternis dat de wereld moet verlichten.
Een paar voorbeelden zijn: fakkeloptochten
(noord en Zuid Amerika, Japan), het
verlichten van belangrijke gebouwen
(Nieuw Zeeland). Andere vormen om dit te
vieren zijn o.a. in Zuid Korea Twitteracties
om nieuwe leden te werven, in Mongolië
schrijfacties in openbare gebouwen, in
Turkije bezoekt Amnesty de universiteiten
om studenten te informeren over Amnesty
International. Kortom, in meer dan 150
landen vieren Amnestieafdelingen het
jubileum op eigen wijze.

Een machtige beweging, die opkomt voor
de rechten van de mens. Resultaten zijn:
gewetensgevangenen, die worden
vrijgelaten; verdragen, die opkomen voor
de rechten van de mens, worden
aangenomen en ook; de doodstraf is
wereldwijd teruggedrongen.

[ advertentie ]
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useumpark Orientalis is sinds
30 oktober gesloten. Ruim
20.000 bezoekers hebben
tussen 25 juni en eind oktober de
weekendopenstellingen bezocht. Vanaf
1 april gaat het museum weer open
met tal van culturele activiteiten. Kunt
u niet zolang wachten? Dan kunt de
Heilig Landroute boeken: speciaal
opgeleide gidsen verzorgen een
groepsrondleiding langs de unieke
rijksmonumenten. Zij laten u
bijzondere plekken zien en vertellen
over de geschiedenis van het
museumpark en de restauratie. Meer
informatie en boekingen bij mevrouw
A. Bremer-Cox:
info@museumparkorientalis.nl, tel.
024-3823110.

De traditionele expositie van
kerstgroepen vindt dit jaar onderdak
in de Nijmeegse St. Stevenskerk. Het
thema is: ‘Stille Nacht, Heilige Nacht’.
Naast de ruim dertig bijzondere
kerstgroepen uit Duitstalige landen uit
het bezit van Orientalis zijn er o.a.
pop-ups te zien van Nijmegenaar Kees
Moerbeek en iconen van Quirine van
Daal. Leden van de Stevenskring
zullen oude en nieuwe kerstverhalen
vertellen aan jong en oud. Stichting
Aroma verzorgt dit jaar het
kinderprogramma. De expositie is te
bezichtigen van 16 t/m 31 december
2011. Volgend jaar keert de
kerstgroepententoonstelling terug
naar het Binnenmuseum van
Museumpark Orientalis.
www.museumparkorientalis.nl

Werken aan Stilte,
In museumpark Orientalis komt een
stiltepad. Onder begeleiding van het
groenteam van het Museum gaan groepen
vrijwilligers aan de slag om dit pad aan te
leggen.
Naast de Lionsclub Nijmegen en de
Hindoestaanse gemeenschap Wijchen is
ook aan de Dorpsvereniging Heilig
Landstichting het verzoek gedaan om mee
te helpen.
De werkzaamheden vinden op een aantal
zaterdagen plaats onder deskundige
leiding.
Voor ons een soort burenhulp dus.
Graag willen we met een echte Heilig
Landstichtingploeg aan de slag. Lijkt ons
naast nuttig voor het museum, ook heel
gezellig voor ons zelf.
Heb je belangstelling, laat het even
weten, dan kunnen we kijken of we een
eigen ploeg kunnen vormen of dat we aan
moeten sluiten bij de andere groepen.
Opgeven: j.cramer@hetnet.nl
(na voorlezen van deze tekst was de
eerste vrijwilliger al aangemeld!)

[ advertentie ]
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Van Wie?
Unicef verkooppunt
Heilig Landstichting heeft een eigen
verkooppunt voor Unicef van kaarten,
cadeaus en relatiegeschenken.
Unicef wil een blijvende betere wereld creëren
voor kinderen. Via de verkoop van artikelen
zamelt Unicef hiervoor geld in. Ook dit jaar
heeft Unicef vele soorten nieuwe kaarten.
Natuurlijk kerst- en nieuwjaarskaarten maar
ook kaarten voor andere gelegenheden.
Unicef verkoopt daarnaast diverse unieke
cadeauartikelen: voor groot en klein, voor de
zaak en voor privé. Bezoek voor een overzicht
de website www.unicefshop.nl .
Het voordeel van een Unicef verkooppunt is
dat u de (meeste) artikelen kunt zien en
direct mee kunt nemen. Bovendien bespaart u
administratie- en verzendkosten.
Heeft u interesse dan kunt u op verschillende
manieren met mij contact opnemen.
Uw koop van een Unicef artikel helpt kinderen
die het echt nodig hebben!
Marij de Groot, Petruslaan 4
024 – 3563465 / 06 – 50443097
Email: jahiki@solcon.nl

Graag zou Ellen weten van wie die
mooie witte jas afkomstig is die bij haar
is afgegeven voor het Nepalproject. Wil
de gulle gever zich even (liefst na 12
december) melden? Met dank
Ellen Deimann, Petruslaan 1, tel.
7850103
Dat er als reactie op de oproep in de
vorige Oorschelp ook andere warme
kleren voor Nepal zijn gegeven laat
bijgevoegde foto zien.

[ advertentie ]

Nordic Walking
Een wandelgroep van de Nordic
Walking Vereniging Groesbeek
start iedere woensdag om
10.30 uur bij het ‘Bosduiveltje’,
Joanneslaan 2 in de
Landstichting.
Hebt u misschien ook
belangstelling om mee te
lopen? Meldt u zich dan aan bij
Marian Schijf, 024-3581411.
Inlichtingen kunt u krijgen bij
Els Blessing-Assmann,
024 3504673 en op
www.nwvgroesbeek.nl
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Zondagmiddag

Oriëntalis is weer gesloten. De
weekendbezoekers kunnen er niet meer
in, het parkeerterrein blijft leeg. De
berichten over een heropening zijn
somber. Het rijk wil niet over de brug
komen, en de provincie heeft een
bijdrage daarvan afhankelijk gesteld.
Gisteren sprak ik er met een aantal
buren over. En zoals gebruikelijk, we
hadden allemaal een verschillende
analyse, van ze hadden nooit hun roots
moeten loslaten, tot ja wat wil je met
zoveel lege plekken in het park.
Algemeen wel een gevoel van spijt, het
museum hoort bij het dorp, en wat kan
er dan wel mee gebeuren. En dan ook
nog de Nebo, wat gaat daar mee
gebeuren nu Ton Hendriks het gebouw
van Talis heeft overgenomen. Gaat het
nog bewoond worden en wie komen er
dan in? En rond het Kerkebosje, hoe
staat het daarmee. Gaat er daar nog wat
gebeuren, hoe zeker is de verandering
naar begraafplaats, en wordt er echt niet
meer gebouwd? Veel vragen over onze
toekomst als dorp, maar zijn die vragen
niet van alle eeuwen (nou ja, één eeuw
voor ons).

Pim Spaan, Wethouder
Zondagmiddag, 10˚, wat lichte regen,
het is donker vandaag, en het is ook
eind november. Net komt de
herhalingsmail binnen van de
dorpsvereniging voor het walking dinner
op 10 december a.s. Als je deze leest,
ga je er zo naar toe of ben je aan het
uitbuiken. Een mooi initiatief,
kennismaken met dorpsgenoten bij het
eten. Afwachten maar wat je krijgt,
nadenken over wat je zelf maakt. Wie
komen er en klikt het een beetje. Ik ben
heel benieuwd naar de ervaringen.
Volgende keer meer daarover.
We zijn net terug van 14 dagen kramen
bij onze dochter in Engeland. Ja, ze
hebben hun 2e dochter. Ze maken het
allemaal goed en waren wat blij dat oma
en opa de zorg voor het oudste kind en
het huishouden op zich namen. En dat
deden wij met veel plezier. Wat is het
toch heerlijk om zo de band met je
kinderen en kleinkinderen te kunnen
verstevigen, je voelt je rijk. En dat
gevoel wens ik ons allemaal. We gaan
weer naar een nieuw jaar, met nieuwe
mogelijkheden, nieuwe kansen, en
helaas ook nieuwe teleurstellingen.
Hoewel we allemaal vinden dat het rijk
de tering naar de nering moet zetten,
hoop ik dat de voorgenomen
bezuinigingsmaatregelen voldoende
basis in stand laten voor mensen die het
toch al niet zo breed hebben. Daar maak
ik me best wat zorg over. Ik hoop dat wij
van de gemeente en wij van de
gemeenschap oog en oor houden voor
deze mensen.
Gelukkig Nieuwjaar!

Pim Spaan, wethouder
Nijmeegsebaan 72
6564CH Heilig Landstichting
024 3604936
06 54266189
pimspaan@chello.nl

COLUMN

Z

ondagmiddag, 10˚, wat lichte
regen, het is donker vandaag, en
het is ook eind november. Onze
Vic ligt te slapen, heeft nog wat nalast
van een stevige tandingreep, 17 tanden
en kiezen eruit, ontstoken en stinkend,
ze heeft en geeft last. Moet je daar nog
aan beginnen, bijna 15 jaar is ze (in
mensentermen bijna 90), aan een
dergelijk stevige ingreep, dat is de vraag
die wij ons stellen of die anderen aan
ons stellen. Voor ons was het antwoord
dichtbij, natuurlijk, ze heeft nog plezier
in het leven, gaat over het algemeen
graag met me wandelen. Tja, niet zo ver
meer en niet zo lang meer en toch nog
steeds zonder hulpmiddelen. Een vitale
hond die er ook nog eens glanzend
uitziet op haar grijze snoet na. We zijn
maar wat blij met haar, dat zul je de
afgelopen jaren wel gemerkt hebben. En
we gunnen haar een goed en
waarschijnlijk laatste jaar. We komen je
weer graag tegen en dan zie je zelf hoe
goed het met me gaat.
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