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V oor u ligt het nieuwe nummer 
met weer een groot aantal 
bijdragen. Het eerste dat 

opvalt is het stuk: “Niet van de 
voorzitter”. Hans Cramer deelt als ex-
voorzitter mee dat hij opgestapt is als 
bestuurslid van de Dorpsvereniging; 
dit o.a. vanwege verhuisplannen. 
Vanaf deze plaats willen wij Hans 
bedanken. Hij heeft met groot 
enthousiasme zeer veel werk verzet. 
Van dichtbij mochten wij meebeleven 
hoeveel energie zoiets kost. Laten we 
hopen dat het mogelijk is een nieuwe 
voorzitter te vinden die met hetzelfde 
élan de kar wil trekken.

Er wordt verslag gedaan van de 
jaarvergadering en de plannen van de 
Dorpsvereniging.

Vrijwilligers worden er voor 
verschillende (toekomstige) 
activiteiten gevraagd. Leest u ook het 
(maandelijkse) Oorbelletje, er op na. 
Zou het iets voor u kunnen zijn?

Aan de hand van de brochure van de 
Kunstroute van september j.l. houden 
we een terugblik. Wat heeft de firma 
KEK deze brochure toch prachtig 
vormgegeven. U wordt voorts attent 
gemaakt op een expositie van Wilfrie 
Linssen, o.a. bekend van de 
kunstroute.

Teruggeblikt wordt er, zoals 
gebruikelijk, meer, bijvoorbeeld op het 
walking dinner.

Er zijn de vertrouwde bijdragen van 
het Oranjecomité, de 
Heemkundekring en de Column.

Er zijn een groot aantal Ingekomen 
Stukken. We vinden het leuk als de 
Oorschelp gebruikt wordt voor 
mededelingen. Wist u dat iedere 
inwoner die iets te melden/ te 
organiseren/ te zoeken of te geef/ 
verkopen heeft, van deze gelegenheid 
gebruik kan maken?

Tot slot willen we nog even vermelden 
dat, zoals u in het Oorbelletje kon 
lezen, ook in Heilig Landstichting, op 
30 maart aan de Nationale 
Pannenkoekendag meegedaan wordt. 
Opgeven kan tot 28 maart bij de 
contactpersoon van de straat. Op de 
maandelijkse borrel op 30 maart 
worden de overgebleven 
pannenkoeken aangeboden; wellicht 
is dit een extra reden om eens te 
komen kijken.

In het Oorbelletje zult u natuurlijk ook 
weer kunnen lezen wanneer u 
verwacht wordt op de maandelijkse 
dorpslunch.



D it artikel is niet van de voorzitter, 
want afgelopen week heb ik 
besloten om te stoppen met het 

voorzitterschap van de Dorpsvereniging. 

Een ingrijpende beslissing voor mij, maar, 
naar bleek, ook voor medebestuursleden en 
anderen. En toch is het goed. Sinds de 
oprichting ben ik lid van het bestuur van de 
Dorpsvereniging en de laatste jaren als 
voorzitter. Een erebaan, zeker in het jaar 
van het Eeuwfeest. Ik heb er voluit van 
genoten. Maar het heeft mij ook wel heel 
veel energie gekost. Zeker naast een drukke 
baan en dagelijks vier uur reizen. Het plan 
om te verhuizen enz. Het is goed zo. 
Gelukkig zijn er voldoende kundige mensen 
in het bestuur en in het dorp om de 
komende tijd de kar te trekken en nieuwe 
initiatieven te ontplooien. 

Afgelopen woensdag 29 februari hield de 
Dorpsvereniging haar jaarlijkse algemene 
ledenvergadering. Nogmaals spraken we in 
het jaarverslag onze tevredenheid over het 
verloop van het Eeuwfeestjaar uit. Het 
financiële jaarverslag en de begroting 
werden goedgekeurd. 

Er vond een discussieplaats over de rol van 
de Dorpsvereniging; over de vraag of we 
alleen een vereniging waren voor het 
contact tussen de bewoners of ook 
standpunten dienden in te nemen over 
ontwikkelingen in het dorp. De statuten van 
de vereniging werden er bij gehaald en ja, 
daar werd de maatschappelijke 
betrokkenheid heel expliciet genoemd. 

Tijdens de vergadering werd terug verwezen 
naar de strubbelingen rond het Kerkenbosje 
en zochten we gezamenlijk naar een juiste 
rol rol voor de Dorpsvereniging. Een rol, die 
eventueel kan leiden tot het innemen van 
standpunten. Een zinnige discussie. 

Een ander punt dat aan de orde kwam is het 
ledental en de hoogte van de contributie. 
Niet nieuw in deze rubriek. Velen denken lid 
te zijn van de Dorpsverenging, maar staan 
niet in de administratie. Een oplossing komt 
door een klein computerprogrammaatje 
waarbij je door het intypen van je 
straatnaam en huisnummer onmiddellijk kan 
zien of je ook daadwerkelijk ingeschreven 
staat als lid. Maar u kunt natuurlijk – als u 
geen schriftelijke uitnodiging voor de 
ledenvergadering van 29 februari heeft 
gehad – ook gewoon even contact op nemen 
met de penningmeester 
(penningmeester@dorpsverenigingheiliglands
tichting.nl). Hij zoekt het dan wel even voor 
u uit.

Een laatste taak voor mij tijdens de 
ledenvergadering was het behandelen van 
het jaarplan 2012. Dit plan bestaat dit jaar 
uit het opsommen van de activiteiten uit 
2011 en het aangeven of de mogelijkheid 
bestaat om dit ook in 2012 te doen. In veel 
gevallen: Ja, dat kan! Maar dan moeten er 
wel voldoende vrijwilligers zich aanmelden.
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NIET VAN DE VOORZITTER

Hans Cramer

LID WORDEN VAN DE DORPSVERENIGING
Vanzelfsprekend stellen wij het op prijs, dat u lid wordt van onze vereniging.

U kunt dan mee beslissen over alle zaken, waar de vereniging zich mee bezig houdt.

U kunt lid worden door 12 euro per huishouden over te maken naar 
bankrekeningnummer 187444412 t.n.v. de penningmeester Markus Matthias, 
Philippuslaan 9 van de Dorpsvereniging Heilig Landstichting, met vermelding van uw 
naam en adres en uw e-mailadres voor onze digitale nieuwsbrief.

Tenminste een maal per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats, 
waarvoor de leden altijd een schriftelijke uitnodiging ontvangen.



U leest ongetwijfeld met veel plezier de Oorschelp 
en sinds 2010, het Oorbelletje. Sommig nieuws is 
echter heel recent en daarom bij uitstek geschikt 
om digitaal te publiceren. Daarvoor hebben wij als 
dorpsvereniging al weer enkele jaren onze website:
www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl
Eigenlijk is de naam veel te lang om zomaar 
foutloos in te tikken, maar met behulp van Google 
of Bing gaat het best snel; tik simpelweg “heilig 
land” en u vindt de site al op de eerste pagina. En 
daarna zet u de site uiteraard bij uw lijst van 
favoriete websites.
Als webmaster probeer ik de website zoveel 
mogelijk actueel te houden en ik krijg daarvoor 
met enige regelmaat informatie van bestuursleden, 
maar ook van andere mensen die hun weg naar de 
website hebben gevonden. Even klikken op de 
“homepage” van onze dorpsvereniging en u weet 

wat er op dit moment aan actuele zaken in en 
rondom ons dorp speelt! Wist u trouwens dat de 
website ook dient als digitaal archief voor de 
Oorschelp? U vindt er alle “Oorschelpen” vanaf 
nummer 3 (nummers 1 en 2 ontbreken nog… wie 
kan mij daaraan helpen?). 
Hebt u zelf onderwerpen die u graag op de website 
zou willen zien staan? Schroom dan niet om mij 
een mail te sturen: 
webmaster@dorpsverenigingheiliglandstichting.nl 
(alweer zo’n lange naam! U kunt de naam 
trouwens gemakkelijk kopiëren vanaf de website). 
Alle suggesties, nieuws, foto’s van activiteiten etc. 
zijn van harte welkom. Misschien staat uw foto 
binnenkort wel op de homepage van de 
dorpsvereniging!
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Verslag Ledenvergadering 29 februari

Philip Wolbert

Kijk ook regelmatig op de website!

O p woensdag 29 februari waren 
26 leden aanwezig op de 
jaarlijkse algemene 

ledenvergadering. Het is een 
vergadering waarop een aantal formele 
zaken geregeld moeten worden: 
jaarverslag, financieel overzicht, 
kascontrole, jaarprogramma en 
begroting. Al deze zaken, inclusief de 
notulen, staan op de website. Els de 
Witte-van der Schoot en Hans Cramer 
treden terug als bestuurslid, Janneke 
Otten-van Rossum en Yuc Broersma-
Sa’diyah treden toe tot het bestuur. 
Samenvattend was de conclusie, dat we 
heel veel doen en daar ook mee door 
willen gaan. Maar er was ook een 

oproep om bij problemen, die het hele 
dorp betreffen, ondanks de beperkingen, 
toch initiatieven te ontplooien en een 
platform te bieden voor informatie en 
discussie.

Na de pauze gaven Dick Verstegen en 
Ellen Deimann een enthousiaste 
voordracht over hun drinkwaterproject 
in Nepal. Zij zoeken daarvoor sponsors. 
De dorpsvereniging heeft aangeboden 
daar bij te helpen door de 
mogelijkheden van een sponsorloop te 
onderzoeken. 
(www.waterprojectnepal.nl)

Ondanks de formaliteiten was het toch 
een geanimeerde bijeenkomst.
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T ijdens de algemene 
ledenvergadering werd het 
jaarplan voor 2012 besproken. 

Een ambitieus plan waarbij aan de 
hand van de gebeurtenissen in 2011 
werd gekeken welke activiteiten ook in 
2012 zouden kunnen plaatsvinden. 
Hieronder de belangrijkste punten. 

Als bestuur van de Dorpsverenging willen 
we graag doorgaan met het organiseren 
van activiteiten, activiteiten waar zoveel 
mogelijk bewoners aan mee willen en 
kunnen doen. 

JA, we gaan door met de Dorpslunch op de 
eerste woensdag van de maand. 
Aangekondigd door het Oorbelletje met het 
laatste nieuws. Velen hebben afgelopen jaar 
al ontdekt hoe gezellig en ook lekker dit is. 

JA, we gaan door met de Dorpsborrel 
samen met het bestuur van het Zaaltje. 

JA, de dorpscontactpersonen blijven actief 
om iedereen, maar vooral de oudere 
bewoners te betrekken bij het 
dorpsgebeuren.

JA, er valt ieder kwartaal een Oorschelp in 
de bus. Ieder kwartaal mooier en boeiender.

NEEN, we houden dit jaar geen reünie, dat 
stellen we nog even een paar jaar uit. 

JA, we gaan weer Dauwtrappen. Het succes 
van vorig jaar heeft genoeg mensen 
enthousiast gemaakt. JA, met 
Koninginnedag gaan we weer iets in de 
ochtend organiseren. 

JA, het Oranjecomité zal ongetwijfeld weer 
een gezellig midzomerfeest voor de 
kinderen organiseren.

NEEN, in 2012 geen kunstroute. Zoals 
tijdens de afsluiting van de route al werd 
aangekondigd, zal dit evenement hopelijk 
een tweejarige activiteit worden. 

MISSCHIEN een zomerfeest voor alle 
bewoners. Maar dat is sterk afhankelijk van 
het aantal vrijwilligers, dat hun schouder 
hier onder wil zetten. 

JA, of toch een beetje MISSCHIEN, komt 
Sinterklaas naar de Heilig Landstichting. 
Want met zo’n oude man weet je het maar 
nooit. 

JA, we organiseren weer een Walking 
Dinner in het najaar.

En ……… dan heb ik het nog niet over de 
vele activiteiten, die georganiseerd gaan 
worden door de KBO en de 
Heemkundekring.

En ……… Laten we ook niet vergeten, dat er 
in en rond het najaar weer allerlei boeiende 
cursussen starten in het Zaaltje en het 
Bosduiveltje. Niet uitsluitend voor de 
bewoners van de Heilig Landstichting, maar 
wel lekker dichtbij en goed georganiseerd.

Hebben we dan alles gehad?

NEEN, er zijn er nog tal van particuliere 
initiatieven in het dorp, waarover wij u 
geregeld in de Oorschelp informeren.

Tenslotte.

Er zijn nog enkele prille initiatieven, die zijn 
blijven liggen en bij voldoende 
belangstelling opgepakt zullen worden. 
Activiteiten voor jongeren, een ijsbaan bij 
vorst en alles wat al in onze hoofden zit en 
hopelijk op het juiste moment naar buiten 
komt. 

Dat alles DREIGT in 2012 te gebeuren. 
Soms geïnitieerd door de Dorpsvereniging, 
maar altijd door ons allemaal gezamenlijk 
uitgevoerd. 

Daarom roept de Dorpsvergadering 
iedereen op om mee te denken of zich op te 
geven om mee te helpen bij het 
organiseren en uitvoeren. Dat kan bij een 
van de bestuursleden. 

Jaarplan van de Dorpsvereniging



I n dit nummer blikken we terug op de, 
tijdens de Kunstroute getoonde, 
beeldende kunst. Van de veelheid aan 

beeldende kunst hebben we genoten. Het is, 
zoals men zal kunnen begrijpen, echter niet 
mogelijk om over het werk van alle 
kunstenaars te schrijven. We hebben een 
gesprek gevoerd met twee beeldhouwsters 
die we de, meer algemene, vraag gesteld 
hebben waardoor ze geïnspireerd worden en 
de vraag hoe de technische uitvoering in zijn 
werk gaat. 

Emelie Heydendael- van Bers heeft in haar 
tuin nog een aantal werken staan. Ze werkt 
met klei, waarbij één van haar beelden doet 
denken aan het werk van Nikki Saint Phalle. 
De kleur en de combinaties van 
materiaalgebruik van deze kunstenares heeft 
inspirerend gewerkt. Naast het werken met 
klei maakt ze beelden in steen. Een 
inspiratiebron is het werk van Nic Jonk, maar 
ook museumbezoek kan stimulerend werken. 
Werken met klei is een ander proces dan 
werken met steen. Met klei gaat ze uit van 
welk object ze wil maken. Vaak zijn het 
figuratieve beelden, maar wel gestileerd. Met 
boetseren kan men altijd klei toevoegen en 
de vorm veranderen. Klei is in meerdere 
kleuren verkrijgbaar. Bakken op hogere of 
lagere temperatuur heeft invloed op de kleur. 
Na het bakken volgt het glazuren, schilderen 
en patineren. Haar beeldhouwwerken zijn 
van speksteen, serpentijn en albast of 
marmer. Ze vertelt het werkprocedé aan de 
hand van één van haar beelden. De steen 
lokt uit tot vorm. Al werkende nodigen de 
aderen in de steen en het kleurverschil tot 
het verder vormgeven. Eerst worden de 
zachte delen er uit gehaald. Men werkt met 
grote en kleine beiteltjes, zaagjes en veilen. 
Daarna is er het schuren met 
waterschuurpapier en het polijsten. Tot slot 
wordt het beeld, ietwat verwarmd, 
geïmpregneerd met was en dan geboend. Zo 
ontstaat dan een organisch beeld, dat 
bijvoorbeeld de naam “De Kinderen” heeft 
gekregen.

Marianne Van de Kamp- Struik heeft in het 
verleden teken- en schildercursussen 
gevolgd. Ze maakte aquarellen en schildert 
nu met acrylverf op doek en papier. Acrylverf 
creëert ruimte; kleuren geven de richting. 
Haar inspiratie voor beeldhouwen is 

misschien terug te voeren naar ’t werken in 
haar tuin. Zij creëerde verrassende 
doorkijkjes, maar ook bracht zij een 
lijnenspel aan van hagen en vormen in 
diverse groentinten. Na haar werkzame leven 
deden de dochters haar een cursus 
beeldhouwen cadeau. Een schot in de roos! 
Ook gaat zij uit van steen, zgn. “taille 
directe”. De hardheid van de steen geeft aan 
welk “gereedschap” gebruikt moet worden. 
Zo heeft ze haar beeld in marmer 
(vrouwenfiguur liggend op een steen) 
letterlijk uitgehakt met hamer en beitel! Het 
hele proces van pellen (buitenlaag 
verwijderen) tot polijsten, vergt vele 
maanden. Zoals ze het vertelt klinkt ’t als 
“monnikenwerk”. Dit geduld heeft ze 
kennelijk, want het resultaat is prachtig.

Wilfrie Linssen (bronzen beelden) 
exposeert samen met haar 
schoondochter Jana Flohr (sieraden) en 
collega kunstenaar: Jan van Oort 
(schilderijen) in het kerkje van 
Persingen.
Data: 17,18, 24 en 25 maart
Openingstijden: 10.30 -17.00 uur
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Terugblik op de Kunstroute (2)
Maria Quant



Op woensdagavond 29 februari is er een goudkleurig ringetje gevonden in ’t Zaaltje.

Inlichtingen: redactie Oorschelp
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Bij vreemden aan tafel
De formule beloofde het, en het werkte 
ook zo: in december van het voorbije 
jaar gingen verschillende dorpsgenoten 
die volslagen vreemden van elkaar 
waren bij elkaar eten. Initiatief van de 
eeuwfeestcommissie, die mensen 
opriep op een zaterdagavond te koken 
en hun huis open te stellen voor 
dorpsgenoten. Om vervolgens diezelfde 
avond ook bij anderen te kunnen 
aanschuiven.

Van alle mensen die zich aanmeldden, 
zo'n vijftig, werden drie of vier 
adressen aan elkaar gekoppeld. Het 
voorgerecht was op het ene adres, het 
hoofdadres op het volgende, en zo 
verder. Tot aan de avond zelf wist 
niemand met wie ze de avond aan tafel 
door zouden brengen. Spannend.

Het pakte geweldig uit. Het werd een 
avond vol bijzondere ontmoetingen. Die 
uitmondde in een slotborrel rond 

middernacht in 't Zaaltje, waar 
ervaringen werden uitgewisseld. En 
plechtig werd beloofd volgend jaar weer 
mee te doen.

Of er dit jaar een vervolg komt? De 
dorpsvereniging pleit er voor. Feit is dat 
diezelfde dorpsvereniging de avond nog 
een extra feestelijk tintje gaf door 
overal een 'koninklijk bezoek' te 
brengen en 
een extra 
flesje wijn 
op tafel te 
zetten.

Verhuizen en toch informatie ontvangen 

uit de Heilig Landstichting?

Ja, dat kan. 
Statutair is bepaald dat alleen bewoners van ons dorp 
lid kunnen zijn. Als u naar elders verhuist, kunt u 
begunstiger worden voor € 8,- per jaar. U ontvangt 
dan de  Oorschelp 4x per jaar per post en ontvangt 
desgewenst ook de dorpsmail.  U kunt dan aan alle 
activiteiten deelnemen. U kunt ook alleen de 
dorpsmail ontvangen. Dat is gratis. Stuur bij een 
eventuele verhuizing een bericht naar de secretaris 
en vermeld daarin wat uw wensen zijn.
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Eric Reijnen



O p woensdag 7 maart waren 25 
mensen aanwezig in ’t Zaaltje 
om zich te laten informeren 

over de restauratie en uitbouw van 
voormalig klooster Mariënbosch. Onder 
voorzitterschap van Eric Reynen besprak 
Wilfrie Linssen deze plannen. Zij 
vertelde dat er 350 studenten komen 
wonen. Op zich is het een 
goed idee dat Mariënbosch 
gerestaureerd wordt en 
weer een goede 
bestemming krijgt. Maar er 
zijn een aantal problemen 
en zorgen. Het complex 
krijgt een 
houtpalletverwarmingsinstallatie. 
Houtpallets zijn brokjes samengeperst 
hout en GFT-afval. Er zijn bedenkingen 
of deze installatie wel veilig en schoon 
is. Aan de Sophiaweg komen in- en 
uitritten voor de auto’s van de studenten 
en voor de vrachtwagens met de pallets 

en voor het afvaltransport. Deze 
uitritten zijn gepland in de flauwe bocht 
van de Sophiaweg, dus een 
onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie. 
Verder zijn er vragen over het behoud 
van de natuur. 

De vergunningenprocedure 
verloopt bij de gemeente 
Nijmegen nogal slordig en 
rommelig. Er kan tot 20 
maart bezwaar gemaakt 
worden. Enkele 
omwonenden gaan met 

juridische hulp bezwaar aantekenen. 

In deze bijeenkomst werd er over 
allerlei mogelijkheden gediscussieerd. Er 
waren veel vragen. Er werden plannen 
gemaakt hoe nu verder te gaan.

Wanneer daar aanleiding voor is, wordt 
u via de dorpsmail geïnformeerd. Indien 
u meer informatie wilt of indien u een 
bijdrage wil leveren aan de 
belangenbehartiging van ons dorp stuur 
dan een mailtje naar de secretaris van 
de dorpsvereniging.
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Informatiebijeenkomst Mariënbosch
van onze verslaggever

(Bestuurs)leden gezocht 
Voedselbank Groesbeek
De Dorpsvereniging is benaderd of er vanuit de 
Heilig Landstichting mensen waren, die mee 
wilden helpen bij de oprichting van de 
Voedselbank in Groesbeek. 

Er is nu nog vooral behoefte aan mensen die:

a.een bestuursfunctie willen vervullen. (bestuur 
op afstand, eigen netwerk aanspreken en 
meedenken met aanpak)

b.contact leggen en onderhouden met mogelijke 
leveranciers van voedsel (winkeliers, bedrijven, 
horeca)

c.willen bijdragen aan coördinatie, fondswerving 
en pr (pers, website)

De Voedselbank zoekt voor alle taken/functies 
meerdere mensen zodat men niet elke week 
moet opdraven en bij vakanties/ziekte het werk 
door anderen kan worden voortgezet, e.d.

Vooral urgent is de werving van bestuursleden 
omdat die personen nodig zijn voor het oprichten 
van de stichting. 

Voor meer informatie kan men bellen naar Peter 
Maas 024-3972837 of 06-1495.4732. Dat geldt 
ook voor mensen die belangstelling hebben om 
iets voor de voedselbank te doen.
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D e Raad van State heeft korte 
metten gemaakt met de 
aanduiding 

“natuurbegraafplaats” die aan het 
ontwerpbestemmingsplan “bos” werd 
toegevoegd nadat de gemeente een 
overeenkomst gesloten had met de 
Eerste Hulpstichting. De Raad van 
State heeft nu vastgesteld dat de 
latere toevoeging 
“natuurbegraafplaats” met 
bijbehorende bebouwing van 230m2 
een dusdanige grote wijziging is dat er 
sprake is van een wezenlijk nieuw plan 
dat de wettelijke procedure opnieuw 
had dienen te doorlopen. Ook heeft de 
gemeente op ondeugdelijke wijze 
gemotiveerd waarom de regels voor de 
begraafplaats afwijkend zijn 
vastgesteld t.o.v. het beleidsplan. 

Verder heeft de gemeente zich 
onvoldoende rekenschap gegeven van 
het feit dat de geplande begraafplaats 
op een helling ligt. Bij grote regenval 
stromen takjes en zand de Cenakelweg 
op en verder de wijk in. Het is 
eenvoudig voor te stellen wat er 
gebeurt wanneer er net as van 
overledenen is verstrooid en er even 
later een regenbui losbarst. Gezien de 
gezondheidsrisico’s had de gemeente 
een deugdelijk bodemonderzoek 
moeten doen en maatregelen moeten 
nemen. Dit heeft de gemeente echter 
nagelaten waardoor in strijd met de 
vereiste zorgvuldigheid is gehandeld, 
aldus de Raad van State.

Het bestemmingsplan Kerkebos blijft in 
stand, dat wil zeggen: de bestemming 
is “bos”. De nadere aanduiding 
“natuurbegraafplaats” is geschrapt.

Frank Glaser

Geen begraafplaats Kerkebosje

NAAR AANLEIDING VAN KLACHTEN

HET VERSCHIL TUSSEN BOOMZAGERS EN 
BOOMVERZORGERS
De gemeente wordt nogal eens geraadpleegd door 
particulieren over snoeiadviezen en snoeiwerk, dat niet 
naar tevredenheid is. Zo krijgen mensen bijvoorbeeld 
het advies om bomen te laten kandelaberen, die juist 
niet tegen drastische snoei kunnen. Kandelaberen is 
een snoeitechniek waarbij alle takken van een boom 
worden afgezaagd. Hierdoor krijgt de boom het 
uiterlijk van een kandelaar. 
Niet altijd snoeien
Vaak is het beste om de boom niet te snoeien, omdat 
de wonden een invalshoek zijn voor schimmels en 
bacteriën. Ook maakt een boom vaak loten aan nabij 
de snoeiwond. Dit zijn zwakke verticaal groeiende 
takken. Mocht u toch willen (laten) snoeien, dan is de 
meest voorkomende snoeimethode een boom 
regelmatig (eens in de 2 à 3 jaar) te snoeien waarbij 
maximaal 20% van de takken wordt teruggenomen. In 
enkele gevallen geldt een uitzondering.
Gemeente benaderen
Mocht u van plan zijn om een grote en/of bijzondere 
boom te laten snoeien, zorgt u dan dat u advies inwint 
bij een erkende boomverzorger. U kunt ook de 
gemeente Groesbeek benaderen voor een lijst met 
boomverzorgers waarmee de gemeente goede 
ervaringen heeft.
Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u contact 
opnemen met de heer W. van de Lest, tel. 39 96 365.



Bedankt Wieke, Karine en Marian!

Na vele jaren het voortouw te hebben genomen, hebben Wieke, 
Karine en Marian onlangs afscheid genomen van het 
Oranjecomité. We hebben heel erg leuk met hen samengewerkt 
en vele activiteiten met elkaar georganiseerd. We zullen hun 
inzet, ideeën en gezelligheid missen! Bedankt voor alles! 
Uiteraard wordt er dit voorjaar weer een leuke activiteit 
georganiseerd door het Oranjecomité! Jullie zullen hier tijdig 
bericht over ontvangen.

Tot dan!
Het Oranjecomité
Roland Verweij (voorzitter)
Ellen Aalders
Daan Meurs
Caspar van Eijk
Arjan Olde Damink
Olga Schlick
Wendela Woddema
Isolde Smale

Nummer 22, Jaargang 510

NORDIC WALKING
Een wandelgroep van de NORDIC 
WALKING VERENIGING GROESBEEK 
start iedere woensdag om 9.30 uur 
vanaf het ‘Bosduiveltje’, Joanneslaan 
2 in Landstichting. Hebt u misschien 
ook belangstelling om mee te lopen? 
Er wordt een uur tot ongeveer 1,5 
uur gelopen met regelmatig na 
afloop koffie. Eén vereiste: u 
beheerst de techniek! 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

[ advertentie ]



Zaterdag 17 maart 
20.00 uur
Sophia’s meezingconcert
Gratis toegang
Weekend met viering halverwege 
de Veertigdagentijd. Hoewel nu 
alles nog duister lijkt, is het licht 
van Pasen nabij, een weekend van 
bezinning.
Koorzang en samenzang. 
Titel van de avond: Lead, kindly, 
light, leid, vriendelijk licht, leid gij 
mij voort.
Dirigente Sophia Brink, begeleiding 
orgel en piano Geert Verhallen.
Voor het organiseren van deze 
concerten zijn wij volledig 
afhankelijk van giften.
Uw bijdrage aan de deurcollecte 
wordt dan ook bijzonder op prijs 
gesteld.

Zondag 18 maart 
15.00 uur, 
Entree € 7,50.
Ariosto Ensemble, Delen uit de 
Lamentaties van Goede Vrijdag
Miserere mei, Deus
Lectio II Ad Matutinum
MIssa pro Defunctis
Motectum
Absolutio

Donderdag 29 maart 
20.00 uur 
Utrechts Byzantijns Koor
Byzantijnse kerkmuziek uit de 
passietijd en de paastijd.
In alle christelijke kerken is het feest 
van Pasen het hoogtepunt van het 
jaar en dat geldt nog veel sterker in 
de landen van de oosterse 
orthodoxie. Het Utrechts Byzantijns 
Koor brengt sinds 1951 Nederlanders 
in contact met de rijkdom van de 
Byzantijnse kerkmuziek.
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Concerten in de Cenakelkerk

Kinderkoor de Pinakeltjes 
Iedereen die van zingen houdt, opgelet:

Kinderkoor de Pinakeltjes heeft plek voor nieuwe 
kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Je leert goed 
zingen, het is heel leuk en er wordt ook aan spel 
en toneel gedaan. De wekelijkse repetities zijn op 
maandagmiddag van 16.30 tot 17.30 uur. 
Ongeveer 6x per jaar zingen we tijdens een 
viering op zondag in de Cenakelkerk. Voor de 
ouders of andere volwassenen is Basta een leuk 
koor dat graag nieuwe leden verwerft: wekelijks 
repetities op vrijdagavond van 20.00 uur tot 
22.00 uur; eens per maand een viering op 
zondag in de Cenakelkerk, soms i.s.m. de 
Pinakeltjes. Adres: Pastoor Rabouplein 1, Heilig 
Landstichting of info: Hanneke van der Grinten 
024 3601736 /06 14607904.



Beste mensen,
Omdat me regelmatig gevraagd wordt 
wanneer ik iets te zingen 'heb' waar iedereen 
aan mee kan doen, volgt hier een 
overzichtje. Bel me gerust voor vragen als 
die er zijn ! Ons telefoonnummer is 7850103.

Op 1 april van 13.30 tot 17 uur geef ik een 
zangmiddag onder de titel 'Zingen met de 
Ziel'.

We zingen 'spiritueel/religieuse' muziek (en 
een paar mantra's) uit verschillende 
tradities, vaak meerstemmig.

De kosten zijn 30 euro inclusief BTW.

Wil je je opgeven als je mee wil doen? Er is 
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Zie 
http://www.dickverstegen.nl/2012/01/14/wor
kshop-zingen-raakt-de-ziel/ of bel ons even.

Vanaf 18 april start ik een NIEUW KOOR, 
met een zelfde soort repertoire als hierboven 
beschreven. Enige stemervaring is gewenst. 
We zingen met maximaal 12 mensen, dus 
bel me tijdig als je belangstelling hebt…

Op goede vrijdag 6 april zingen we 
traditiegetrouw weer het 'In Manus Tuas 
Pater', een vierstemmig lied uit Taizé. Om 
14.30 uur gaan we oefenen en vanaf 15 uur 
zingen we een half uur lang dit lied van 
overgave. Kosten: een vrijwillige bijdrage 
van ons project in Nepal. Zie 
www.waterprojectnepal.nl , en 
http://www.dickverstegen.nl/2012/01/21/zin
gen-op-goede-vrijdag/

Elke eerste zondag van de maand is er ZZZ: 
zen en zingen op zondag. We mediteren, 
mijn man en zenleraar Dick Verstegen houdt 
een korte zentoespraak, en we zingen twee 
soetra's op russisch-orthodoxe muziek. 
Kosten: 5 euro voor het waterproject in 
Nepal. Opgeven is gewenst vanwege het 
aantal plaatsen. Zie ook 
http://www.dickverstegen.nl/2012/01/19/zen
-zingen-op-zondagochtend/

Begin juli geef ik in de Franse Ardennen een 
workshop van vier dagen, met 
bovengenoemd (vaak meerstemmig) 
repertoire (zie workshop 1 april). We zingen 
elke ochtend, en aan het eind van de middag 
geeft Dick Verstegen een meditatieve 
workshop voor wie mee wil doen. De rest 
van de dag is er tijd voor luieren, zwemmen, 
wandelen of een uitje. Kosten: 240 euro all 
in. Zie http://www.elske.nl/frankrijk/Zingen-
Ellen_Deimann_2012.pdf

Nogmaals: bel gerust voor vragen: tel. 024-
7850103

Met hartelijke zanggroeten,
Ellen Deimann
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Kan je zingen, zing dan mee
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Ken Uw dorp
In ons dorp hebben alle straten een 
naam die rechtsreeks verband houdt 
met de Bijbel, namen zowel uit het Oude 
als Nieuwe testament.

Er zijn 2 uitzonderingen: lang geleden 
werd de weg vanaf de Profetenlaan naar 
het kerkplein genoemd naar Mgr. 
Arnoldus Suys, oprichter van het Bijbels 
Openlucht Museum Heilig Landstichting 
en de Cenakelkerk. Enkele jaren 
geleden, bij het 60- jarig priesterfeest 
van Pastoor Rabou, werd het kerkplein 
officieel met veel ceremonieel 
omgedoopt tot Pastoor Rabouplein. Een 
bijzondere gebeurtenis want pleinen en 
straten worden pas lange tijd na het 
verscheiden van iemand naar de 
betrokkene genoemd. Nu hebben we op 
Heilig Landstichting een Rabouplein 
maar in de Franse Alpen, niet ver van de 
Italiaanse grens, langs route 
departementale D503, is een heel dorp 
naar onze Pastoor vernoemd. Het kan 
natuurlijk ook zijn dat zijn voorvaderen 
naar dat dorpje zijn vernoemd. De 
village Rabou, werd in juni 1974 ontdekt 
door een aantal Nijmeegse 
vakantiegangers. Het dorp ligt op 
ongeveer 1650 meter hoogte, telt 78 
inwoners en is een zelfstandige 
gemeente.

Sinds enkele maanden hebben we op 
Heilig Landstichting ook nog een 
Tinekespad, genoemd naar Tineke van 
der Brug, oprichtster van onze 
dorpsvereniging. In de kerstvertelling 

van Pastor Rabou voor onze KBO 
afdeling, liet hij de Wijzen uit het 
Oosten, na hun bezoek aan het 
Christuskind, van uit Bethlehem over 
het Tineke’s pad naar huis gaan, omdat 
dat pad bij Koning Herodes nog wel niet 
bekend zou zijn. Volgens de schriften 
zijn ze veilig thuis gekomen, dus het 
heeft gewerkt. 

Frans Geertsen
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Lezing op donderdag 19 april 2012, dr. Klaas Bouwer
Langs de Meerwijkselaan tussen Berg en Dal en Heilig Landstichting ligt een eeuwenoud, 
heuvelachtig landschap. In de Middeleeuwen hoorde dit bij het grote Nederrijkswald, een 
bosgebied van de graven van Gelre. In de 17de eeuw zijn langs de Meerwijkselaan een aantal 
kavels voor ontginning uitgegeven aan Nijmeegse heren. Daarop hebben zij boerderijen en 
landhuizen laten bouwen. 

De lezing gaat over de geschiedenis van het 
landschap en de bossen van dit gebied, in 
samenhang met de opeenvolgende families 
die hier hebben gewoond of die er hun 
zomerverblijf hadden. Van Nijmeegse 
burgemeesters en militairen tot ‘Hollandse’ 
adel.

Locatie: ’t Zaaltje, Carmelweg 2
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 3,-- inclusief koffie of thee

Heren en boeren in de Meerwijk
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L aatst was ik op de sleuteloverdracht in 
het gemeentehuis. Dat doe ik elk jaar, 
maar nu was het toch wel bijzonder. 

Het was de laatste keer dat onze 
burgemeester, Gerd Prick, zijn sleutel moest 
afgeven aan 3 prinsen. Ja, zoveel zijn er in 
Groesbeek. Misschien weet je het nog, maar 
5 jaar geleden was er ook een prins bij uit de 
Landstichting. Die heeft maar 2 keer 
meegedaan, want er was geen aanwas meer 
van nieuwe leden en met z’n drieën is het 
dan hard werken. Toch wordt elk jaar weer 
gevraagd, en zo ook dit jaar, waar wij 
blijven. En dan zeg ik maar weer zuinigjes 
dat carnaval vieren niet zo in het bloed van 
ons dorp zit. Ze kijken dan wat meewarig, 
van zo, en hoe kunnen jullie dan ook nog lol 
hebben? Misschien iets om over na te 
denken, en laat het de dorpsvereniging 
weten als je er iets mee wil, want ze zijn en 
blijven op zoek naar nieuwe activiteiten.

De winter lijkt weer voorbij. Nu lopend door 
ons dorp zie ik steeds meer, vooral mannen 
en een enkele vrouw, bezig met het 
lenteklaar maken van hun tuin. Verwijderen 
van oud blad, de tuin omspitten voor een 
nieuw ontwerp (we weten alleen nog niet 
wat het gaat worden). Vanmiddag stonden 
de slagbomen van het museum omhoog en 
iedereen kreeg de gelegenheid eens over die 
desolate parkeerplaats te struinen. Niet dat 
het veel volk trok, het gaf je echter wel het 
gevoel dat ze aan het oefenen zijn voor de 
opening van het museum in mei. Tenminste, 
dat mag ik hopen, het blijft toch een mooi 
plekje. En laten we dat met elkaar 
koesteren. Gelukkig hoorde ik dat er aardig 
wat vrijwilligers uit het dorp zich aangemeld 
hebben voor hand- en spandiensten. Een 
goed teken!

Komende week (nu je dit leest afgelopen 
week) wordt onze Vic 15 jaar. En als je haar 
ziet, met haar glanzende vacht, en soms 
zowaar nog een beetje hardlopend, denkt 
dan dat dat niet waar kan zijn. Nou, ik kan je 
verzekeren dat ze de nukken van een oude 
hond heeft, vanmiddag moest ik een halve 
straat teruglopen omdat ze dacht dat naar 
huis de andere kant op was en ze was maar 
vast op weg gegaan.

Nu ik het toch over dieren heb, 
poezen/katten kunnen er ook wat van. 
Regelmatig kom ik dorpsgenoten tegen die 
klagen dat ze weer een nacht niet hebben 
kunnen slapen van aanhoudend 
kattengejank. En dan is het nog niet eens 
lente. En die poezen/katten (poes klinkt 
eigenlijk te lief voor dat gejank) hebben een 
groot bereik, als je de mensen gelooft 
komen ze overal en janken maar door. Dus, 
heb je zo’n kat, doe het dier ’s nachts een 
snoetje voor, dek het goed onder en zeg 
welterusten aan de buurt. Ik hoor graag of 
het geholpen heeft.

Ben je al gewend aan onze nieuwe gemeente 
Groesbeek aan de Rijn. In de politiek zijn we 
er maar druk mee. Millingen helpen willen 
we wel, maar nu wil Ubbergen ook een stem 
hebben en Mook wil zich losmaken van het 
Limburgse land. De komende maanden komt 
daar meer duidelijkheid over en kan het 
zomaar gebeuren dat over een kleine of 
grote 2 jaar je ineens in een nieuwe 
gemeente woont. Het dilemma voor mij is 
dat ik vind dat je als bestuur dicht bij je 
inwoners moet zijn (en Groesbeek heeft een 
mooie maat), maar dat de taken die je hebt 
en er bij krijgt in zo’n kleine gemeente 
nauwelijks meer goed uit te voeren zijn. 
Wordt vervolgd, en laat ook je stem daarover 
horen.

En een nieuwtje, wie wat vaker wat meer 
van me wil horen, kan me nu volgen op 
twitter via @pimspaan. Je bent welkom.

Pim Spaan

Nijmeegsebaan 72

6564CH Heilig Landstichting

024 3604936

06 54266189

pimspaan@chello.nl

@pimspaan

Pim Spaan, Wethouder
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Ook dit jaar gaat een groep pelgims uit 
Heilig Landstichting, Berg en Dal, 
Groesbeek enz. naar Banneux, een 
bedevaartsplaats in de omgeving van 
Luik waar de Maagd Maria in 1933 acht 
keer aan Mariette Beco, een 12-jarig 
meisje, zou zijn verschenen. Op de plaats 
van de verschijningen werd een kapel 
opgericht, Banneux werd een plaats voor 
bezinning en gebed en langzaamaan 
groeide het aantal pelgrims naar vele 
honderdduizenden per jaar. (Mariette 
Beco is op 2 december 2011 overleden.)

Het initiatief voor de eerste bedevaart 
vanuit Heilig Landstichting kwam van 
de Katholieke Bond voor Ouderen. 
Inmiddels is er een comité gevormd 
dat deze traditie wil voortzetten. 
Leden van dit comité zijn: Ben Evers, 
Frans Geertsen, Hans Jurcka en Ciska 
Weyers.

Wij vertrekken vanaf de parkeerplaats 
bij Hotel Rozenhof, s’ morgen om 7.00 
uur. Om 11.00 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. Rond 20.00 uur zijn wij weer 
thuis. (Pelgrims uit Malden, Molenhoek 
en Mook kunnen op de bekende 
plaatsen op en uit stappen.)

Op weg naar Banneux stoppen we in 
Thorn voor koffie met vlaai. Op de 
terugweg krijgt U op het zelfde adres 
een uitgebreide koffietafel.

De kosten voor deze bedevaart 
bedragen € 40.-- per persoon. Als u 

mee wilt, verzoeken wij u zich op te 
geven bij de Hr. J.G.M., Jurcka, tel. 024-
3971284, onder gelijktijdige overboeking 
van bovengenoemd bedrag op 
bankrekening 47.23.99.675 van 
Reisvereniging Banneux te Groesbeek; 
onder vermelding van 'Banneux 
Bedevaart Heilig Landstichting'. Uw 
overboeking is uw inschrijving. Nadere 
informatie bij het organisatiecomité.

Wij hopen op een grote deelname.

Bedevaart Banneux 6 juni 2012
Frans Geertsen




