
Noot van Ben Winkelmolen:
Ik speel en zing voornamelijk liedjes vansingersongwriters uit de seventies zoals Paul Simon,Billie Joel, Carole King, Stevie Wonder en JimCroce.En ook nog wat jazzy songs. Het repertoire leentzich uitstekend voor een ontspannenzondagmiddag.
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IN DIT NR O.A.:
VAN DE REDACTIE VAN DE VOORZITTER DORPSPLATFORM HLS4NEPAL
MUSEUM LEDENVERGADERING OUDBESTUURSLEDEN SCHOOLWIJZER
SCHILDERS VAN DE HEILIG LANDSTICHTING KOLDERKAT JEUGDTHEATER
DE TUIN IN  HET WORDT LENTE! PAASEIEREN ZOEKEN DORPSLIED
OP REIS IN Z.O. AZIE COLUMN PIM SPAAN ETC.

Dorpsborrel op Zondag!
Al enkele jaren organiseerden ’t Zaaltje en de Dorpsvereniging de Dorpsborrel op delaatste vrijdag van de maand. Er waren altijd wel bezoekers, maar toch niet zo veel.Blijkbaar toch geen handig tijdstip.De Dorpsborrel wordt verplaatst naar de zondag. We hopen een dag en tijdgevonden te hebben, die voor velen van u aantrekkelijk zal zijn. De eerst keer opzondag 24 maart. U bent welkom vanaf vier uur tot een uur of zes. U ontmoet uwdorpsgenoten onder genot van een borreltje en een hapje! U kunt bijpraten over hetwel en wee van ons dorp.Ben Winkelmolen zorgt voor een muzikaal intermezzo.

Het bestuur van ’t ZaaltjeHet bestuur van de Dorpsvereniging

Zondag 24 maart, 16:0018:00 in 't Zaaltje



Nieuwe gezichten in het bestuur.We nemen tevens afscheid van vierleden van het bestuur. Zij waren allevier bij de oprichting van deDorpsvereniging betrokken en zijhebben de vereniging mede eengezicht gegeven. In dit blad zult u zeaantreffen en vertellen zij over hunactiviteiten binnen het bestuur.
Nieuwe activiteiten. In dit nummer zultu plannen van het bestuur aantreffen,te samen met een kort verslag over deledenvergadering, en ook de vraagnaar uw voorstellen en medewerking.De dorpsborrel zal in het vervolg opzondagmiddag zijn. Dit keer met eenmuzikaal optreden van BenWinkelmolen, bekend door zijnoptreden op de muziekdag.
Voor ouders van jonge kinderen is erinformatie met betrekking tot deSchoolwijzer.Er wordt verder aandacht gevraagd

voor Orientalis.
Nieuwe activiteiten. Een toneelclubvoor kinderen. Wilt u zingen? U leesthet in dit nummer.Een nieuwe lente waarin ook de leukebekende activiteiten weer zullendoorgaan, zoals Paaseieren zoeken.Verder heeft de onvermoeibareHeemkundekring een lezing verzorgd.
We starten een nieuwe rubriek: de tuinin! We hopen hierbij op bijdragen vanonze lezers.Daarnaast blijft er ruimte voor derubriek Ondernemen op deLandstichting.
Ook in dit nummer zal de vormgevingvan Philip Wolbert zijn. Twee anderevormgevers vertoeven elders op dewereld. U zult een verslag van één vanhen over zijn belevenissen aantreffen.
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Een nieuwe lente, eennieuw geluid?
Op 27 februari heeft de Dorpsvereniging
Heilig Landstichting (DHL) haar Algemene
Ledenvergadering (ALV) gehouden. De DHL
bestaat dit jaar 6 jaar. Dit betekent dat we
statutair afscheid hebben moeten nemen van
de vier bestuursleden die vanaf de oprichting
bij de vereniging betrokken waren. Ook
Janneke Ottenvan Rossum heeft, jammer
genoeg, besloten om na een jaar haar
bestuurslidmaatschap op te zeggen om
persoonlijke redenen. Met Janneke’s vertrek
hebben we helaas geen vertegenwoordiger in
het bestuur van gezinnen met jonge en
schoolgaande kinderen. Ik heb slechts ruim
een half jaar met deze vijf kunnen
samenwerken. Een te korte periode, maar ik
ben onder indruk van hun betrokkenheid en
ik ben blij dat we ook in de toekomst kunnen
rekenen op hun inzet voor onder andere het
Dorpsnetwerk, de Oorschelp en de website.
Namens alle leden van de DHL wil ik jullie
hartelijk bedanken voor jullie grote inzet.
Gelukkig staan we niet met lege handen: we
hebben drie kandidaten bereid gevonden om
zitting te nemen in het bestuur.

De belangrijkste uitdaging in de nabije
toekomst voor het oude en nieuwe bestuur,
maar eigenlijk voor alle HLbewoners is de
ontwikkeling van een Dorpsplatform voor
ons dorp. Tijdens de ALV is de notitie:
“Dorpsplatform Heilig Landstichting: beter
een goede buur(tgenoot) dan een verre
vriend” besproken en de algemene aanpak
van de ontwikkeling van het Dorpsplatform
goedgekeurd. De notitie kunt u vinden op de
website van DHL en in dit nummer van de
Oorschelp. Het jaarplan kunt u vinden op de
website.
In het bestuur van de DHL zal de aanpak
met een aantal betrokkenen verder
ontwikkeld worden. U ziet ook het bestuur
van de DHL heeft de lente al in het hoofd.
Net als de vogels hebben we al nieuwe
partners gevonden. We zingen samen het
hoogste lied, maar we moeten nog ons
nestje bouwen, de eieren gaan leggen en
deze gaan uitbroeden. We houden u van de
voortgang op de hoogte.
Vriendelijke groeten,
Theo de Witte, voorzitter DHL
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Theo de Witte
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Heilig Landstichting (HL) is al meer dan
100 jaar een “dorp” binnen de gemeente
Groesbeek met tegenwoordig 350
huishoudens en meer dan 800 inwoners.
Dorpen in Nederland verworden meer en
meer tot slaapdorpen, waar mensen
wonen en elders werken, zonder nog een
sociale leefgemeenschap te zijn. HL heeft
geen eigen school of winkels meer. HL
heeft geen eigen huisarts, apotheek of
fysiotherapeut. Onze kinderen gaan naar
allerlei verschillende scholen en
sportverenigingen, meestal in Nijmegen.
Werkgelegenheid in ons dorp is nagenoeg
beperkt tot de twee aanwezige
restaurants. Ons dorp kent echter een flink
aantal actieve verenigingen, zoals de
Heemkundekring van Ploeg tot Heilig
Landstichting, het Oranje Comité, de KBO
Heilig Landstichting, de Stichting ’t Zaaltje
en sinds ruim 6 jaren de Dorpsvereniging
Heilig Landstichting.
De voornaamste doelstelling van de
Dorpsvereniging is het “bevorderen van de
maatschappelijke betrokkenheid en welzijn
van de bewoners van Heilig Landstichting”.
Een aantal zinvolle initiatieven zijn
inmiddels van de grond gekomen, zoals
het Dorpsnetwerk met contactpersonen
voor iedere straat, die als vraagbaak
functioneren ten behoeve van het welzijn
op individueel niveau. Daarnaast is een
maandelijkse dorpslunch in Hostellerie
Rozenhof al twee jaar succesvol met
ongeveer 30 disgenoten. De verenigingen
binnen HL organiseren allerlei activiteiten,
zoals de Midzomerfeesten, Sinterklaas, de
dorpsborrel en meer incidentele
activiteiten. Via de website
(www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl
), de dorpsmail, de maandelijkse
nieuwsbrief het Oorbelletje met actueel
nieuws en de driemaandelijkse uitgave van
de Oorschelp met meer beschouwende
artikelen en informatief nieuws worden de
bewoners op de hoogte gehouden van al
het lokale nieuws en activiteiten.
Maar toch ontbreekt er iets! De overgrote
meerderheid van de bewoners heeft weinig

binding met ons eigen dorp en zijn
bewoners. In ons dorp staan weliswaar
twee gemeenschapsgebouwen: ’t Zaaltje
en ’t Bosduiveltje die ruimte bieden aan
een grote schakering van activiteiten,
maar deze twee gebouwen functioneren
(nog?) niet als dorpshuis.
De Stichting ’t Zaaltje, verantwoordelijk
voor de exploitatie en onderhoud van de
gebouwen, heeft onlangs besloten om met
steun van een binnenhuisarchitect uit
eigen gelederen ’t Zaaltje een forse facelift
te geven om daarmee het gebruik ervan
voor iedereen aantrekkelijker te maken.
Dat is de eerste stap. Welke activiteiten in
’t Bosduiveltje en ’t Zaaltje kunnen de
sociale samenhang binnen ons dorp
bevorderen? In wezen bepalen de
bewoners zelf wat ze willen en waar ze
behoefte aan hebben. Dat is de volgende
stap.
Op vele plaatsen in Nederland zijn door de
bewoners met eigen ideeën en inzet goed
functionerende dorpshuizen of
wijkgebouwen van de grond gekomen.
Inmiddels is contact gelegd met
Oosterpoort, de woningbouwvereniging,
actief in Heilig Landstichting, die bereid is
om met ons mee te denken en goede
initiatieven te ondersteunen. Daarnaast is
er contact geweest met een
wijkverplegingorganisatie. Ook de
gemeente is een natuurlijke
gesprekspartner voor ons. Hoe verder? Als
eerste hebben we een actieplan nodig en
bewoners (een actiecomité) die dit plan
willen uitwerken en van de grond willen
tillen. Dit punt is het hoofdthema van onze
komende jaarvergadering in februari 2013.
Ter bevordering van de discussie hebben
we een (onvolledig) overzicht gemaakt van
activiteiten die onderdeel kunnen
uitmaken van het Dorpsplatform HL en de
mogelijke gesprekspartners.
Theo de Witte, voorzitter bestuur
Dorpsvereniging Heilig Landstichting

Dorpsplatform Heilig Landstichting:beter een goede buur(tgenoot) dan eenverre vriend
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Ledenvergadering
Op 27 februari 2013 vond de jaarlijkse
ledenvergadering plaats. Volgens de statuten
van de vereniging moet zo’n vergadering
jaarlijks plaatsvinden, o.a. om een aantal
formele zaken te regelen. Het jaarverslag
werd vastgesteld. De financiële zaken
werden akkoord bevonden. De contributie
blijft €12, per huishouden.
Vijf bestuursleden traden af: Marja van
Rossumvan Oppenraaij, Eva Spanhoff
Suerink, Annelies van Gunst en Gerard
Scheenstra, allen bestuursleden van het
eerste uur. Janneke Ottenvan Rossum trad
na haar eerste bestuursjaar af. Veel dank
voor hun inzet! Drie nieuwe bestuursleden
traden toe tot het bestuur: Lies van Campen,
Margreet MoorenBartijn en Odette Wolbert.
Zij zullen zich in de volgende Oorschelp
presenteren.
De oversteekveiligheid op de Nijmeegsebaan
werd besproken. De burgemeester schreef
ons dat hij geen mogelijkheden ziet deze te

veranderen. Alleen als er duidelijke signalen
komen van aanwonenden, dat het echt zo
niet kan, dan zal het bestuur bekijken welke
actie zinvol kan zijn.
Over inbraakpreventie is afgesproken dat er
geen dorpsbreed inbraakpreventieproject
wordt opgestart. Inbraakpreventie is op de
eerste plaats ieders eigen
verantwoordelijkheid, eventueel samen met
de naaste buren. Wel bestaat de
mogelijkheid om bij inbraken, onraad en
andere onveilige situaties de secretaris te
informeren, zodat er een dorpsmail
rondgestuurd kan worden voor extra
waakzaamheid. Onraad? Melden aan het
secretariaat!
De voorzitter lichtte zijn notitie
Dorpsplatform toe. De aanwezigen steunden
dit plan en het bestuur zal het verder
uitwerken. Deze notitie vindt u, evenals de
volledige notulen op de website.
Joost Meuwese

Joost Meuwese

Sinds 1 februari werkt er een andere
wijkagent in Heilig Landstichting:
de heer André G. Vreemann
Groesbeek heeft een extra wijkagent
toegewezen gekregen; speciaal voor
GroesbeekNoord (het gebied ten noorden
van de spoorlijn); dus ook voor Heilig
Landstichting.
Zijn werkdagen zijn: maandag, dinsdag en
woensdag. Hij laat uitdrukkelijk weten: “..dat
mensen niet moeten wachten met meldingen
over verdachte situaties totdat ik er ben. Ons
Service Centrum is 24 uur per dag

bereikbaar en geeft meldingen direct door
naar de juiste persoon”. Daarnaast is hij voor
vragen, suggesties en opmerkingen altijd
aanspreekbaar.
De adresgegevens van wijkagent Vreemann
zijn:
Politie/ OostNederland/ Gelderland
Zuid/Tweestromenland
Bezoekadres: Molenweg 3, 6561 AH
Groesbeek
t. 09008844 (intern 7944)
Postadres: Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn

NIEUWE WIJKAGENT IN H. LANDSTICHTING

De drie nieuwe bestuursleden
vlnr:
Lies van Campen
Margreet Mooren
Odette Wolbert
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Ieder die in 2011 bij de opening en sluiting van
de Kunstroute aanwezig was zal met
bewondering gezien/ gehoord hebben hoe Ellen
Deimann in ongeveer tien minuten een lied
instudeerde dat vervolgens door alle aanwezigen
met veel plezier gezongen werd.
Alsof dat niet al reden genoeg was voor een
nadere kennismaking was er afgelopen najaar
haar inbreng op de muziekdag alwaar zij leiding
gaf aan een gelegenheidskoortje.
Driemaal werd er twee uur geoefend in een
positieve sfeer; onnavolgbaar wist zij trefzeker
en complimenteus de zangers in een
vierstemmig koor te dirigeren van, voor hen,
totaal onbekende liederen.
Ellen Deimann werkt als dirigent en pianiste,
geeft zangworkshops en individueel zang en
pianoles. Zij richt zich vooral (maar niet alleen)
op spiritueel religieuze muziek uit allerlei
tradities. Het gaat haar vooral om verbinding en
ook dat mensen zich kunnen laten raken door

het zingen. Ook zingt ze met groepen soetra’s op
russisch orthodoxe muziek. Bij dat laatste werkt
ze veelal samen met haar man Dick Verstegen.
Tenslotte:
Voor haar koor op woensdagavond worden nog
drie zangers gezocht: een sopraan, tenor en een
bas.

Ellen Deimann

ONDERNEMEN OP DE LANDSTICHTINGMUZIEK OP DE LANDSTICHTING
Maria Quant

Bezoek eens wat vaker onsmuseum!
Museumpark Orientalis is voorlopig gered!
Gelukkig maar, want het is eigenlijk ondenkbaar
dat het museum niet meer zou bestaan. Het
museum is samen met de kerk en de
begraafplaats de oorsprong en naamgever van
ons dorp.
Wat u ook van het beleid, de naam en de
uitstraling van het museum moge denken, het

blijft een uniek museum op een unieke locatie!
Daarom luidt mijn oproep: Breng eens wat vaker
een bezoek aan het museumpark. Neem uw
vrienden en familie mee.
Het museumpark gaat zaterdag 23 maart weer
open. De Museumkaart is geldig. En als u
nog geen Museumkaart heeft, u kunt deze ter
plaatse aanschaffen.
Gewoon gaan, en neem iedereen mee!
Joost Meuwese

Warme kleren of sieradenover ???
In november gaan we weer naar Nepal, voor ons
project, maar ook omdat onze 'aangenomen
zoon' daar gaat trouwen met een Australische en
gevraagd heeft of wij het westerse deel van hun
huwelijk willen sluiten.
Wij kunnen weer spullen meenemen om er daar
mensen heel blij mee te maken. Heeft u nog
goede warme lichtgewicht en niet te grote (de

Nepalees is klein) kleren over? Wij nemen ze
graag mee.
De vorige keer hebben we ook sieraden
uitgedeeld aan Nepalese meisjes en vrouwen en
aan Tibetaanse vluchtelingen. Hebt u nog iets
liggen dat u niet meer draagt? Graag !
Met dank en hartelijke groet,
Ellen Deimann en Dick Verstegen
Petruslaan 1
tel. 7850103
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Landstichting in touw voorNepalees waterproject
HLS4Nepal
Onder het motto HLS4Nepal komen wij als
Landstichters op zondag 16 juni krachtig in
beweging. Geraakt door de presentatie die
Ellen en Dick vorig jaar gaven over het
schrijnende watertekort in drie Nepalese
dorpen, is er echt iets op gang gekomen. Op
de ledenvergadering van onze
dorpsvereniging ontstond toen vorig jaar het
initiatief hun Waterproject in de Kaskiregio
te steunen met een sportactief
sponsorevenement. “Samen in beweging
voor waterproject Nepal!” Een kerngroep is
bezig een evenement op te zetten dat we in
de geschiedenis van ons dorp nog niet
kennen. Familie, vrienden, kinderen en
kleinkinderen, maar ook vaders, moeders en
grootouders van ieder in ons dorp zullen
actief bij het evenement betrokken worden.
Iedereen kan meedoen, ongeacht de leeftijd.
In goed overleg met het Oranjecomité is
besloten de activiteiten van het
Midzomerfeest en het evenement HLS4Nepal
op dezelfde zondag te organiseren: 16 juni.
Het wordt een gezellig actieve zomerse
zondag voor en door ons dorp. Een HLS
festijn dat je niet wilt missen. Een
sponsorloop voor jong en oud zal stellig een
belangrijk onderdeel van HLS4Nepal worden.

PS: Heb je zin om mee te helpen bij de
organisatie of heb je suggesties of vragen
dan kun je terecht bij Janneke van Rossum
(0611010233;
jannekevanrossum@hotmail.com) en Jans
Bekhuis (065583 5664 jbekhuis@solcon.nl)
Watervoorziening voor11.000 mensen
Waar gaat het allemaal ook al weer om?
Ellen en Dick stuitten in hun “Nepalese
periode” (van 2007 tot 2009) op het
erbarmelijke watergebrek in het dorp
(Kaskikot) van hun aangenomen
“studiezoon” Hom. Er bleken nog twee
aanpalende dorpen te zijn, waar nauwelijks
sprake was van een watervoorziening
(Dikhur Pokhari en Sarangkot). In totaal een
regio waar 11.000 mensen wonen. De
vrouwen en kinderen zijn er in de
meerderheid en lijden het meest onder het

watergebrek. Vooral de kasteloze dalits.
Eind 2009 zetten Ellen en Dick de Stichting
Waterproject Nepal op, nadat een
haalbaarheidsstudie had aangetoond dat een
goede waterleiding daar nodig èn haalbaar
was. Zij zochten samenwerking met een
betrouwbare en ervaren NGO in Nepal, The
Nepal Trust. En er kwam in overleg met en
de VDC's (dorpscomités) en de overheid een
vierjarenplan op tafel. Gelukkig kon de
overheid een goed begin maken met de
uitvoering, want in het begin had de
stichting van Ellen en Dick nog weinig geld.
Door de inbreng van de Nederlandse
stichting ziet het er naar uit dat het project
volgens plan in 2014 kan worden afgerond.
Met goed en veilig water voor iedereen als
resultaat.
De stichting van Ellen en Dick heeft al
€100.000, overgemaakt. Hiermee is het
belangrijkste deel van het project veilig
gesteld. Maar er is nog veel geld nodig voor
de distributie van het water naar de
tappunten (één per 3 à 4 huishoudens),
zodat ook de allerarmsten nu eindelijk over
voldoende schoon water kunnen beschikken.
Ook scholen krijgen taps voor handen
wassen en tanden poetsen. De opzet is om
de hoofdleidingen geheel of grotendeels voor
de regentijd in juli en augustus te voltooien.
Kijk ook naar de korte film
(http://www.waterprojectnepal.nl/film.html)
of naar de lange versie
(http://www.youtube.com/watch?v=q1mU4S
MPzNo).
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Eva SpanhoffSuerink
is sinds 1969 woonachtig in Heilig Landstichting.

Vanaf het eerste uur is zij betrokken geweest bij
de initiatieven tot het oprichten van een
dorpsvereniging in 2007. Zij was sparring
partner van Tineke van der Brug, de oprichtster
van onze huidige vereniging; met haar bereidde
ze de vergaderingen voor en sprak deze na.
Samen hebben zij het enthousiasme wakker
gehouden!
Eva’s drijfveer is vooral “saamhorigheid”. Zij kan
levendig vertellen over hoe het vroeger hier was
toen de bewoners van de Landstichting elkaar
tegenkwamen in school, winkels en kerk.
Jarenlang was zij betrokken bij de parochie en
de school.
In het bestuur vroeg ze aandacht voor de
ouderen in ons dorp. Zo kwam er de
maandelijkse lunch, het Oorbelletje en per straat
een contactpersoon.
Voor al haar werkzaamheden kreeg zij in 2011
een Koninklijke Onderscheiding.

Als een van de “trekkers” blijft Eva zich nog
bezighouden met het ouderenbeleid en het
schrijven over het “Netwerk voor en door het
dorp”.
Eva, dank je wel!

Annelies van Gunst
woont sinds ongeveer twaalf jaar hier op de
Landstichting.
Na een voorlichtingsavond op Sionshof over de
oprichting van een Dorpsvereniging werd
Annelies benaderd met de vraag om te helpen
deze vereniging op te richten.
Zij heeft met Marga Bolzoni en de heer Panken
de statuten van de vereniging opgesteld. Zij nam
zitting in het bestuur.
Als bestuurslid was zij o.a. betrokken bij de
viering van het Eeuwfeest en ook bij de
organisatie van het midzomerfeest, op het
grasveldje, samen met het oranjecomité en de
stekjesmarkt. Verder organiseerde zij het
uitdelen van de glühwein tijdens de
Zevenheuvelenloop. Last but not least kwam zij
in de redactie van de Oorschelp
Annelies bedankt!
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Gerard Scheenstra
woont sinds 1998 op de Landstichting. Via
de voorlichtingsavond in Sionshof is hij bij de
oprichting van de Dorpsvereniging betrokken.
Hij nam zitting in het bestuur waarin hij o.m.
de externe contacten verzorgde, zoals
bijvoorbeeld met Orientalis.
Hij was betrokken bij het opzetten van de
website.
Natuurlijk droeg hij bij aan de viering van het
honderdjarig bestaan; hij zat in de
rëuniecommissie.
Veel bewoners van de Landstichting zullen
hem kennen: hij leidde de vergadering over
“het Bosje”.
Gerard zit inmiddels ook in het bestuur van ’t
Zaaltje.
Terugkijkend vindt hij dat er sinds de
oprichting van de Dorpsvereniging wat
neergezet is, wat relevant is: een degelijk

raamwerk. Met gepaste ambities kunnen
leuke dingen voor de bewoners gefaciliteerd
worden.
Gerard bedankt.

Marja van Rossum vanOppenraaij
is sinds 1973 woonachtig in Heilig
Landstichting
Is vanaf de start bij de Dorpsvereniging
betrokken. Vanaf 2005 werd er, op initiatief
van Tineke van de Brug, regelmatig
vergaderd door een z.g. platform, waarvoor
alle groepen en organisaties die in Heilig
Landstichting aktief waren, uitgenodigd
waren; Marja was erbij als
vertegenwoordigster van de “Zonnebloem “.
Uiteindelijk werd in maart 2007 de
Dorpsvereniging opgericht. Tineke, de eerste
voorzitter, is tot op de dag van vandaag voor
Marja de grote inspirator.
Het Dorpsnetwerk kreeg mede door Marja
gestalte. Er werden contactpersonen in
iedere straat gezocht en tweemaal per jaar
wordt er met hen vergaderd om met elkaar
van gedachten te wisselen en om ideeën op
te doen. Dan zijn er de maandelijkse
dorpslunches, waarvoor Marja de uitnodiging
schrijft in het Oorbelletje, met op de
Achterkant de informatie van de maand.

Daarnaast heeft Marja deelgenomen aan, en
(veel!) werk verricht voor de voorbereidingen
van de viering van het honderdjarig bestaan
van de Heilig Landstichting en bij de viering
zelf. De organisatie van het Dauwtrappen op
Hemelvaartsdag en de rommelmarkt met de
Tombola op Koninginnedag behoorden ook
tot haar aktiviteiten.
Marja, veel dank.
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Samen met Ellen Aalders en Bart van de Ven
(beiden ouders van jonge kinderen) heb ik
gebrainstormd wat wij als ouders kunnen
ondernemen om te kijken of er aanpassingen
binnen schoolwijzer kunnen plaatsvinden m.b.t.
Heilig Landstichting.
In de tussenliggende maanden zijn er de
volgende stappen m.b.t. Schoolwijzer Nijmegen
ondernomen.

Om een goede weergave te hebben om
hoeveel kinderen het nu eigenlijk gaat, hebben
wij de gemeente Groesbeek om de volgende
cijfers gevraagd:
1. Hoeveel schoolgaande kinderen wonen er
in HLS? En hoe is de verdeling in leeftijd?
2. Hoeveel 1e schoolgaande kinderen uit
een gezin zijn er dit jaar?
3. Naar welke scholen gaan de kinderen uit
HLS procentueel gezien?
Een korte samenvatting hiervan; Er wonen 167
kinderen in Heilig Landstichting, waarvan er 73
kinderen op de basisschool zitten, verdeeld over
9 basisscholen in Nijmegen.

Vervolgens hebben wij een brief
opgesteld en naar de Kinderombudsman
gestuurd waarin wij de nadrukkelijke aandacht
wilden vragen voor de positie van Heilig
Landstichting t.a.v. de Schoolwijzer Nijmegen
Regeling. Met onder andere de volgende vragen:
1. Is er sprake van rechtsongelijkheid,
gezien de ligging van Heilig landstichting, het feit
dat al voor het invoeren van schoolwijzer alle
kinderen al naar Nijmeegse scholen gaan?
2. Is er wettelijk gezien een
mogelijkheid/recht dat ervoor pleit dat in de
toekomst inwoners van Heilig Landstichting
gewoon meelopen met de voorrangsregels van
deze Nijmeegse regeling?
3. Mag een kind op een andere school
geplaatst worden door Schoolwijzer ondanks dat
er op de voorkeursschool plaats is?

In het kort hebben wij het volgende antwoord
van de Kinderombudsman ontvangen:
” Op grond van het Kinderrechtenverdrag
hebben kinderen recht op onderwijs. Dat wil
zeggen dat kinderen naar een passende school
moeten kunnen gaan, maar dat betekent niet
dat ze ook naar de school van hun eerste keuze
moeten kunnen gaan. Dat de gemeente
Nijmegen een voorrangsbeleid toepast op
kinderen die in Nijmegen wonen, levert op zich
nog geen schending van een kinderrecht op.
Hierdoor is er in uw situatie geen rol weggelegd
voor de Kinderombudsman. We zullen uw brief
wel aanmerken als een signaal over de gevolgen
van een verdelingssysteem van de
basisschoolplaatsen zoals in uw situatie”

Daarna hebben in de maanden
december en februari twee Schoolwijzer
vergaderingen plaatsgevonden, waar ouders van
kinderen die nog aangemeld zijn bij Schoolwijzer
een bijdrage konden leveren aan het verbeteren
van de aanmeldingsprocedure, de website en
verder gerelateerde communicatie.
Ellen en Bart zijn daarbij aanwezig geweest en
hebben de situatie waarin HLS zich bevindt,
kunnen bespreken. Onze vertegenwoordiging
heeft het doel gehad om onze zorgen onder de
aandacht te houden bij de mensen in het
Schoolwijzer bestuur.

Al deze stappen hebben de volgende
ophelderingen gegeven:
Kinderen uit HLS moeten in Groesbeek naar
school. Dit is gelukkig niet het geval.
Het Schoolwijzercomité is zich bewust van de
unieke situatie waarin wij, wonend in HLS, mee
zitten en hebben kunnen bevestigen dat er
voldoende plek is op Nijmeegse scholen. Welke
school wordt aangewezen, is helaas nog steeds
niet te beïnvloeden. Geef dus duidelijk in
"andere redenen" aan dat uw kind uit HLS komt
en/of stel een medewerker van het Schoolwijzer
bestuur ervan op de hoogte.

Schoolwijzer
10

Wat vooraf ging: In de Oorschelp van september 2012 hebben Janneke en
Ellen de situatie rondom de status aparte van Heilig Landstichting met
betrekking tot Schoolwijzer uiteengezet. Zoals destijds aangegeven zouden
zij hier bij u op terugkomen.

Janneke Ottenvan Rossum en Ellen Aalders
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VERVOLG SCHOOLWIJZER
De Grondwet beschermt vrije
schoolkeuze. Dit is jammer genoeg niet het
geval. Het schijnt dat de Grondwet wel
gezinnen met al schoolgaande kinderen
beschermt, vandaar de broertjes/zusjes
regeling'. Ook kan Schoolwijzer niet een
school met een bepaalde religieuze basis
verplichten, dus dit ook opgeven als een
"pre" in de aanmelding, dit kan invloed
hebben. Uitgesloten is een vrije leerkeuze.
Dus, als u voor een bepaald type school
kiest, bijvoorbeeld Montessori of JENA plan,
kan Schoolwijzer dit weigeren en/of een
andere school die niet in de buurt is,
toewijzen.

Gezien Schoolwijzer een "pilot"
programma is voor heel Nederland en ze
mogelijke toepassing van de Wet niet willen
beïnvloeden, is het bestuur huiverig om een
algehele uitspraak of uitzondering te maken
voor HLS. Begrijpelijk; de consequenties
gaan verder voor het Schoolsysteem buiten
Nijmegen en HLS. Als u het niet eens bent
met de aanwijzing, kunt u in beroep gaan
en/of voor de volgende ronde inschrijven.
Het is niet duidelijk gecommuniceerd op de
website, maar er zijn 4 plaatsingsrondes
gedurende het jaar.
Janneke Ottenvan Rossum en Ellen Aalders

[ advertentie ]

Activiteiten in 't Zaaltje: Bridgen
Iedere dinsdagmiddag van 14:0017:00 uur

Iedereen kan meedoen



Frans Berntsen woonde met zijn vrouw Nel het
grootste deel van zijn leven in de Mozes en
Aäonlaan. Meer dan 50 jaar voer Frans (1903
1980) door Nederland en schilderde vanaf zijn
schip. Hij schilderde rivieren, het IJsselmeer, de
Zeeuwse wateren, de meren van Friesland en de
Waddenzee. Hij schilderde de kades van onder
andere Nijmegen, Arnhem, Amsterdam,
Rotterdam en Antwerpen.
Dorus Arts woonde met zijn gezin aan de
Bronweg, nu Lucaslaan. In 1916 startte hij als
leerling op de afdeling schilderen van de
Ambachtsschool te Nijmegen. Dorus (1901
1961) maakte naam met zijn fraaie
landschappen die hij schilderde in met name
Gelderland, Limburg en Brabant. Zijn
onheilspellende luchten, drassige vennen, fiere
bomen en zonovergoten landwegen tonen een
verstilde sfeer. Bijzonder treffend en uniek zijn
de mysterieuze landschappen bij maanlicht.
Van beide kunstschilders is een prachtig boek
verschenen waarin hun werken zijn

gedocumenteerd.
Geert Kocken van Stichting Kohesie vertelt over
de schilders, over hun stijlen en over hun leven.
Hij neemt u mee over het water zoals Frans
Berntsen dat ook beleefde. Tevens laat hij de
documentaire zien waarin de kinderen van Doris
Arts vertellen over hun jeugd in Heilig
Landstichting in een kunstenaarsgezin.
De presentatie begint om 20.00 uur in Het
Zaaltje hoek Joanneslaan/Carmelweg in

Heilig Landstichting. De toegang is € 3,00
inclusief een kop koffie of thee bij

binnenkomst.
U bent van harte welkom

De boeken over Frans Berntsen, Varend schilder
(€17,50) en over Dorus Arts, Stilte als geluk
(€15,) kunt u deze avond bekijken en kopen.
Mocht u niet aanwezig (kunnen) zijn en heeft u
toch belangstelling voor de boeken dan kunt u
die bestellen bij Stichting Kohesie 0243236335
of via stichtingkohesie@gmail.com
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De Heemkundewerkgroep "van Ploeg tot HeiligLandstichting" presenteert:
donderdag 21 maart 2013

Schilders van Heilig Landstichting
door Geert Kocken



De Heemkundewerkgroep "van Ploeg tot
Heilig Landstichting" is inmiddels al 15
jaar actief met onderzoek naar de
geschiedenis van Heilig Landstichting en
omgeving. De onderzoeksresultaten maken
wij bekend door middel van lezingen en
publicaties. Wij streven naar twee
activiteiten per jaar.
Om onze activiteiten voort te zetten
hebben wij versterking nodig. Er is nog van
alles te onderzoeken, waarbij we ook ons
buiten het dorp begeven: geschiedenis van
families, landhuizen (bijvoorbeeld Villandry,
Mariënboom, de oudste boerderij De Ploeg,

Brakkenstein.....).
We kunnen ook begeleiding bieden als je
wel geïnteresseerd bent, maar de weg in
historisch onderzoek nog niet goed weet te
vinden.
Heb je interesse, belangstelling voor
historisch onderzoek en "talent" om te
schrijven neem dan contact op met:
Helma Nijenhuis 0243608780
(wnijenhuis@planet.nl) of Frans Geertsen
tel. 0243234230
(fransgeertsen@planet.nl)
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De Heemkundewerkgroep op zoek naar jong talent
Korte berichten
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Hallo allemaal,
Op zaterdag 23 maart is er weer
“paaseieren zoeken”!
Alle kinderen uit Heilig Landstichting zijn
welkom.
De oudere kinderen (vanaf 7 jaar) gaan op
zoek naar het “gouden ei”, verstopt in en
rond de speeltuin, terwijl de kleinere
kinderen in de speeltuin op zoek gaan.
Zaterdagochtend 23 maart, van 10.00
tot 11.30 uur
Locatie: Speeltuin
Meenemen: mandje
Aanmelding: tot 18 maart opgeven per

email: jannekevanrossum@hotmail.com
onder vermelding van het aantal kinderen
en hun leeftijd.
Graag tot dan!
Namens de Dorpsvereniging Heilig
Landstichting, Janneke Otten

23 Maart: Paaseieren zoeken!

Lid worden van de dorpsvereniging?
Stuur een email naar de secretaris:

secretaris@dorpsverenigingheiliglandstichting.nl
(of een briefje naar Sophiaweg 115)
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Stichting Kolderkat theaterstart jeugdgroep

[ advertentie ][ advertentie ]

Hallo allemaal,
Stichting Kolderkat theater zoekt enthousiaste
jongens en meisjes tussen de 8 en 15 jaar die
het leuk vinden om een toneelvoorstelling te
maken. Vanaf 15 maart starten er in Heilig
Landstichting (bij voldoende aanmeldingen) 2
jeugdproductiegroepen. Op de vrijdagen van
16.00 – 17.15 voor 8 tot 12 jarigen, van 17.30
tot 18.45 voor 12 tot 15 jarigen.
Er zijn tussen maart en november 2013 (dan
wordt de voorstelling gespeeld voor publiek) 25
bijeenkomsten. In de schoolvakanties zijn er
geen bijeenkomsten. Bedoeling is vooral om met
een leuke groep een mooie voorstelling neer te
zetten. In de bijeenkomsten leer je dan
natuurlijk ook hoe je beter kunt acteren en wat
er allemaal komt kijken bij het maken van een
voorstelling.
De groepen staan onder leiding van
theaterdocent en regisseur Karine Crajé.

Er wordt
gerepeteerd in ’t
Bosduiveltje,
Joanneslaan 2 in
Heilig Landstichting.
Kosten bedragen voor de hele productieperiode
100 euro.
Meer informatie en aanmelden kan bij Karine;
karinecraje@gmail.com of 0650686289
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Een goede buur.....
Mag ik u wat vragen? Als u het museum als
een “ goede buur” beschouwt, dan vindt u
het toch ook erg als het museum voor altijd
dicht zou gaan? Er is nu wel wat geld
gekomen van de provincie, van de gemeente
Groesbeek en van enkele andere sponsors,
maar het voortbestaan van het museum is
nog lang niet gewaarborgd. Het museum zal
de komende jaren zijn aantrekkingskracht
moeten vergroten zodat steeds meer mensen
nieuwsgierig worden naar wat daar te
beleven is.
Een grote vriendenkring is hierbij van veel
belang. Zij helpt het museum bekend te
maken waardoor hopelijk meer mensen het
zullen bezoeken.
Nu zou je denken dat in het dorp Heilig
Landstichting de meeste mensen allang

vriend zijn, want………. een goede buur is
toch beter dan een verre vriend? Helaas is
dat niet het geval. Onder de ongeveer 350
huishoudens tellen wij op dit moment slechts
29 vrienden. Daar zijn allerlei oorzaken voor
aan te wijzen, maar laten we s.v.p. het
verleden niet meer oprakelen en ons
concentreren op de toekomst.
Als u ook wilt dat er voor het museum een
toekomst is, wordt dan ( weer) vriend.
Aanmelden kan door een mailtje te sturen
naar vriendorientalis@kpnmail.nl of naar de
secretaris van de Vereniging Vrienden van
Orientalis, Mevr. F. Dekkers, Molenveldlaan
207, 6523 RL te Nijmegen
U hoort dan van ons!
Namens het bestuur: Ria Timmerman, voorz.

Ria Timmerman

Al sinds het begin van de mensheid zijn er
artistieke, kunstzinnige uitingen geweest.
Mensen maakten grottekeningen en wereld
beroemd zijn de gedichten van de oude
Grieken en Romeinen. Het aantal kunst
stromingen dat we vandaag de dag kennen is
enorm groot. Hoe kan dit zo? Over deze en
andere onderwerpen laten we onze gedachten
gaan. Heel wat kunstuitingen komen aan bod:
van beeldhoud, schilder en fotokunst tot
literatuur, film, architectuur en mode.
Lezing 1; 22 maart: Wat is kunst?
Lezing 2: 5 april Kunstuitingen door de
eeuwen heen.
Lezing 3; 19 april: De filosofie van de
kunstenaar.
Lezing 4; 17 mei: De houdbaarheid van de
kunst.
Lezing 5; 31 mei: Het zelfportret fascineert de
beschouwer.
Docent: Fréderique Petit, filosofe
Tijd: op vrijdagochtend van 10.3012.30 uur
Locatie:de Rozenhof; Nijmeegsebaan 114
Kosten: € 120,, inclusief koffie of thee met
versnapering in de pauze.

Meer informatie en inschrijven: www.pithos.nl
0243735740

Pithos kunst en cultuurlezingenreeksvoorjaar 2013
[ advertentie ]
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Wat schrijven over je tuin was de vraag. Dat
doen we dan. Welke tuin? De tuin ligt
grotendeels Oost – West op de hoek van de
Josuélaan en Nijmeegse baan.

Nadat we hier 12 jaar geleden kwamen wonen
en het huis enigszins op orde was, werd er aan
de tuin begonnen. De idee was om een goede
tuinarchitect een structuur te laten maken en
een opzet voor de tuin. Het tuinplan was voor
Annelies en mij aantrekkelijk en we werden
enthousiast. Daarna maakte de tuinarchitect
een beplantingsplan met een door mij
geleverd lijstje van planten die we mooi
vonden.
De volgende stap zou een technische
tekening zijn gevolgd door de aanleg. Dat
hebben we –het werd toch wat duur zelf ter
hand genomen. De eerste stap was direct al
lastig: De planten die er stonden
verwijderen. Ik heb eerst planten in één
hoekje gezet (waar sommigen ook dood
gingen). Ook de enorme parkeerruimte
achter het huis met zeer zware tegels moest
weg. De taluds aan voorkant en zijkanten
moesten omgevormd worden tot plateaus
Het terras dat tussen ons huis en de buren
gekneld lag had geen functie meer en moest
verdwijnen. Ook de toegang naar de
voordeur paste niet in het ontwerp. Al met al
vele lastige klussen en als ik er op terugkijk voel

ik mijn rug weer.
Het tuinontwerp was een schets waarbij
nauwelijks rekening werd gehouden met
hoogteverschillen en daar moest een oplossing
voor bedacht worden. Ik gebruikte betonbielzen
van een recht model dat goed stapelbaar was.
We hebben er tientallen gebruikt. Als verzachting
werden ook tufsteenblokken gebruikt. Deze
beginnen nu, na 12 jaar, tekenen van verval te
vertonen. Ze bemossen mooier dan de
betonbielzen, maar breken ook eerder. Een
tweede structuurelement wordt gevormd door de
taxushagen. Ze versterken de zg. kijklijnen
(tuinarchitectenterm). Deze lijnen werken in op
het onderbewuste en zorgen ervoor dat je de
tuin als mooi en rustig ervaart. Het is
vergelijkbaar met de gulden snede bij
schilderijen en ontwerpen. Het kost me
overigens twee hele dagen om de hagen in vorm
te knippen en ik laat ook wel stukken zitten voor
een jaar omdat ik er niet goed bij kan….
In de tijd blijkt welke planten het goed doen en
welke het laten afweten, ook al vind je ze nog zo
mooi. Wat het niet goed doen zijn het gras en de
rozen. Gras door een woelmuizenplaag en rozen
doen het niet goed in de tuin. De grond is te
slecht. Ik heb twee rozen die een uitzondering
vormen: een geurende rambler roos (Francis E.
Lester) die hoog uitgroeit boven de haag en een
zg kastanje roos (Chestnut Rose). De bottel
heeft stekels zoals de bolster van een tamme
kastanje. Deze roos heb ik zelf gezaaid.

De tuin in: het wordt lente!



Ik heb meer planten gezaaid zoals een hele
verzameling Kniphofia’s, Vernonia en
bijzondere Salvia’s. Via internet kun je net
zo gemakkelijk zaden bestellen in
Nederland als in Engeland of ZuidAfrika.
Zo bouw je ook een netwerkje op van
tuinliefhebbers op internet. Je kunt zaden
ruilen maar ook voor weinig geld kopen.
Jammer genoeg zijn alle tot 2 meter hoog
groeiende zelfgezaaide Kniphofia’s in de
winter van 20112012 bevroren. De salvia’s
houd ik zo goed en kwaad als het gaat
over in een klein kasje. Die stek ik elk
jaar en die gaan in mei weer in de tuin.
Wat ik over heb gaat naar de
stekjesdag.

Aan de oorspronkelijke
tuinstructuur is in feite maar weinig of
niets veranderd, de beplanting zoals die
door de tuinarchitect was ingevuld, is
bijna in zijn geheel veranderd. De grote
groep gele Zonnehoeden (Rudbeckia
fulgida) is gebleven, de struiken in de
voortuin (Cornus kousa) ook. De groep
zonnehoeden is ook te zien met google
maps op de computer!

In de achtertuin is de vijver van
ca. 4 x 10 meter een centraal punt, het is
een zg. spiegelvijver: het oppervlak moet
de tuin spiegelen.

Ik heb lang niet alles besproken,
wat ik nog wel kwijt wil is dat ik
kunstmest gebruik. Ik ben van mezelf al
biologisch genoeg en gun planten
voldoende mineralen om te groeien. Ik
heb bij de aanleg een grondonderzoek
laten doen. Als je in deze grond niet
mest, gaan de planten niet direct dood
maar kwijnen ze weg.
De basis in de arme, snel zure zandgrond
is kalkbemesting. 20 kg voor 50 vierkante
meter. Dat is heel veel maar dat verdwijnt
naar diepere lagen en deze bemesting
moet je zeker elke twee jaar herhalen.
Naast kalk is er magnesium nodig dat
ervoor zorgt dat de bladhoudende planten
groen blijven. Het zit van nature niet veel
in deze bodem. Stikstof, fosfaat en kali

zitten in een goede NPK korrelmest. Ik heb
geleerd dat je niet teveel stikstofmest moet
geven. De planten groeien dan te hoog en
vallen om. Ik gebruik kunstmest met een
laag stikstof (N) gehalte. Het gras kan wel
wat extra N gebruiken.
De tuin houdt mij bezig. Ik probeer elk jaar
wel wat uit. Zaai toch heel veel planten zelf
en voor de bijzondere planten ga ik naar
Ede naar de Hessenhof. Een ambachtelijke
kwekerij met de zeer deskundige eigenaar
Hans Kramer.
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De tuin in: het wordt lente! (vervolg)
Huub Schoot
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Op reis in ZuidoostAzië
Het is medio 2012 als wij, Dorothé en Jan,
besluiten om een wat langere reis te gaan
maken. De aanleiding: Nederland verkeert in een
crisis en bouwactiviteiten stokken, worden
uitgesteld of afgeblazen. Aangezien wij, als
bureau voor interieurarchitectuur en grafische
vormgeving, voor een belangrijk deel afhankelijk
zijn van de bouw, merken wij dat ook: wij
hebben minder werk. Aangezien bij de pakken
neer gaan zitten niet onze aard is riepen wij:
met tegenwind gaat de vlieger omhoog! Wij
gaan doen wat we allang erg graag willen doen,
maar waar de tijd voor ontbrak: een lange reis
maken.
Op 15 november 2012 zijn we naar Nepal
gevlogen voor een lange trekking en medio april
vliegen we terug vanuit Bangkok. In totaal zijn
we dan 5 maanden op reis en in Nepal, Bali,
Singapore, Maleisië, Myanmar, Laos en Thailand
geweest.
Op het moment dat ik dit schrijf hebben we nog
ongeveer zeven weken te gaan. En dat is nu ook
precies een verschil tussen op vakantie gaan en
op reis gaan. Het aspect van de tijd. Als je op
vakantie gaat heb je al weer snel het besef dat
na anderhalve week de helft van de vakantie er
weer op zit en ben je alweer een beetje bezig
met de tijd na de vakantie. Als je op vakantie
gaat, dat geldt in ieder geval voor ons, dan staat
voor een groot deel alles vast wat je gaat doen
en wilt zien: de vakantie duurt immers niet heel
erg lang. Wij willen toch graag het maximale
eruit halen, d.w.z. zoveel mogelijk zien of doen.
Als je op reis gaat is dat allemaal anders. Meer
dan de helft van onze reis zit erop maar we zijn
nog lang niet bezig met de terugtocht. En als je
tijd hebt maakt het ook allemaal niet zoveel uit
of je iets vandaag gaat doen, of morgen, of
wellicht helemaal niet. Want dat laatste merken
we nu ook: als je al 10 bijzondere tempels hebt
gezien, dan hoeft die elfde niet meer per se, als
je al zoveel verschillende prachtige watervallen
hebt gezien dan hoeft die ene die 10 kilometer
verder weg ligt ook niet meer zo nodig.
Dat is trouwens het andere wat ons is
opgevallen. De charme van het reizen ligt voor
ons veel minder bij de 'hoogtepunten', die
dingen die je volgens de boekjes moet hebben
gezien, maar veel meer om de reis daar naar
toe. Het gebruik van het plaatselijk vervoer naar
een bezienswaardigheid per minivan, tuktuk,
pickup truck, lange afstandsbussen, trein, maar

ook te voet of met de fiets is vaak veel leuker en
fascinerender dat de attractie zelf. Het contact
met de mensen onderweg is vaak zeker net zo
bijzonder als het zien van weer een attractie.
Tijd is in veel landen die wij bezoeken een
rekbaar begrip. Als er staat dat een bus om
11.00 uur vertrekt dan kan het best zijn dat die
pas een uur later vertrekt of zelfs al om 10.45
uur is vertrokken. Daar kun je je aan ergeren
(stel je eens de reacties voor van de mensen op
een perron als in Nederland een trein 10 minuten
later dan gepland vertrekt), of je legt je erbij
neer. Dat kun je dan ook maar beter doen want
iets anders zit er niet op. En als je je er dan bij
hebt neergelegd dan kun je ook genieten van de
dingen die je allemaal op een busstation ziet:
mensen in de meest prachtige drachten, mensen
die van alles proberen te verkopen, mensen die
van alles en niets lopen te doen.
Lopen doen wij zelf trouwens ook veel. We zijn
onze reis begonnen in Nepal waar we een
trekking hebben gedaan van 17 dagen. Het
wandelen zelf is de attractie en niet zozeer het
hoogste punt op 4850 meter, alhoewel je blij
bent als je er bent op het eind van de dag. De
douche na die stoffige warme zware tocht is een
heerlijk cadeautje al is die soms alleen maar een
bakje met water uit de naast gelegen rivier. Het
onderweg zijn en genieten van de natuur om je
heen. Ook in de andere landen waar we langere
tijd zijn geweest (Bali en Myanmar) zijn de
(meerdaagse) wandeltochten hoogtepunten van
onze reis. Bij monniken in een klooster op de
harde vloer of in Birma bij de mensen thuis, het
zijn allemaal ervaringen die je meeneemt. Ook
hier in Laos en straks nog in Thailand willen wij
enkele van deze wandeltochten maken.
En dan zal ook en keer het moment aanbreken
dat wij gaan denken aan de tijd als we weer
terug in Heilig Landstichting zijn. Maar nu nog
niet.
Groet uit Laos, Dorothé Derks en Jan Lücker
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Mijn laatste woorden vorige keer waren: een
warm 2013. En dat valt tot nu toe erg tegen.
Sneeuwperiode na sneeuwperiode wisselden
elkaar af, had je net je stoep geveegd, lag er
weer een nieuwe laag op. Soms wat
frustrerend, en zeker voor onze Vic. Bijna 16
jaar, en volgens laatste onderzoek
hartproblemen, doof, staar, reumatische
pijnen. En haar gedrag; ze wil nog wel lopen,
maar meestal stopt ze na 50 meter abrupt en
is niet meer vooruit te branden. En draai je je
om, dan begint ze te rennen, terug naar huis
en valt tevreden in haar mand. Ik mis het
toch wel, de wandelingentjes door het dorp,
de praatjes met jullie, het besnuffelen van
andere honden. Het is aflopend, en dan krijg
je regelmatig de vraag, en neem je weer een
nieuwe hond? Dat is toch wel een dilemma.
Weer een hond, en dan liefst een puppy
teckel die je zelf kan opvoeden, geeft veel
plezier in huis en houd je in beweging. Maar
nog 16 jaar de zorg, het lijkt toch wel een
heel lange tijd, en gebonden zitten, want
uitbesteden is ook niet alles. We denken er
over na, zijn er nog lang niet uit. Hoop dat
het nog lang duurt voor we een beslissing
moeten nemen.
Ondertussen hebben de 3 gemeenteraden ja
gezegd tegen de fusie. De bal ligt nu bij de
provincie. En hoewel minister Plasterk het
liefst gemeenten van meer dan 100.000
inwoners ziet, gaan wij ervan uit dat hij onze
35.000 ook wel genoeg vindt. Toch wel een
aardig idee, de Ooypolder in onze gemeente,
Millingen heeft aansluiting op het spoor, en
Groesbeek ligt dan aan de Rijn én aan de
Waal. Voorlopig niets spannends, behalve dat
de Raden binnenkort de werknaam van de
nieuwe gemeente bekendmaken. Doen jullie
nog mee met het bedenken? Ik hou jullie op
de hoogte.
Nog zo'n doorlopende zaak, Orientalis.
Dankzij vele kleine bijdragen, maar ook
dankzij forse bijdragen van Provincie en
Gemeente Groesbeek gaat de tent eind
maart weer open. Nu maar hopen dat de
bezoekers komen en het niet blijft bij een
vruchteloos jaar. Dus, ga er gauw heen en
doe dat nog een paar keer dit jaar. Alle

beetjes helpen.
Ondertussen is onze oudste kleindochter 18
jaar en dus volwassen geworden. Als je haar
vraagt hoe dat nu voelt, kijkt ze je een beetje
glazig aan en zegt dan dat het verschil niet
zo voelbaar is met 17, maar al dat gedoe
rond eigen zorgverzekering en nog een paar
van die zaken maken het 18 zijn niet zo leuk
als ze dacht. En we zijn net terug uit
Engeland, van een bezoek bij de 2 andere
kleindochters. We worden nu definitief
herkend als opa en oma, en dat voelt
geweldig. En wat vraagt de oudste als we
binnenkomen: waar is Vicje? Ze had die
graag zien meekomen, maar ja, ze hebben 3
poezen, dat gaat niet echt samen. En nu
vertrekken ze morgen voor ruim een maand
naar NieuwZeeland, naar zijn familie. Ver
weg, erg ver weg, maar gelukkig hebben we
afgesproken te skypen om toch wat contact
te houden.
Helaas kon ik niet aanwezig zijn bij de laatste
vrijdagmiddagborrel in ´t Zaaltje. Ik was een
trouw bezoeker, was toen onderweg naar
Engeland. Gelukkig komt er een vervanging,
op de laatste zondag van de maand,
tenminste, dat staat in ´t Oorbelletje. Maar
daar staat ook dat het deze maand op de 24e
is, de voorlaatste zondag. Wat klopt er nu? Ik
ga er in ieder geval naar toe, wil graag met
jullie aan de praat blijven. En daarbij, het is
gewoon gezellig en een mooie gelegenheid
om van allerlei te bedenken aan activiteiten
in ons dorp. Ik hoop je daar te zien.

Pim Spaan
wethouder

Nijmeegsebaan 72
6564CH Heilig
Landstichting
024 3604936
06 54266189

pimspaan@chello.nl

Pim Spaan, Wethouder
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Dorp aan Nijmeegs grenzen
Groesbeeks buitenplaats
maar een handvol mensen,
toch 18 karaats.
Tussen bos en parken
waar soms schapen gaan
is het heel goed wonen
aan een weg of laan.
Is het heel goed wonen
aan een weg of laan.

Dorp aan Nijmeegs grenzen
Groesbeeks buitenplaats
maar een handvol mensen
toch 18 karaats.
Van dichtbij en verre
kwam men naar deez grond
zocht een rustig plekje
en leeft er nu gezond.
Zocht een rustig plekje
en leeft er nu gezond.

Dorp aan Nijmeegs grenzen
Groesbeeks buitenplaats
maar een handvol mensen
toch 18 karaats.
’t Heilig Land en Stichting
geeft de oorsprong aan
kerk, hof en museum
gaven het de naam.
Kerk, hof en museum
gaven het de naam.

(tekst: Joop van Rossum)
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