
JA, wij willen graag lid worden van de dorpsvereniging Heilig Landstichting en steunen de activiteiten 

door een jaarlijkse financiële bijdrage per adres van € 10,--  (meer mag ook). 

Uw lidmaatschap nodigt u uit actief mee te denken en werken aan een fijne woonomgeving voor jong 

en oud. 

 

Naam: ………………………. 

 

Namens de bewoners van ……………………………………… nr……. 

 

e-mailadres:……………………………………. 

 

Telefoonnummer:………………………. 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(handtekening) 

 

*** Dit fromulier s.v.p. inleveren bij de penningmeester, Nijmeegsebaan 66 of mailen naar 

j.cramer@hetnet.nl. 

Aanmeldingsformulier voor de Dorpsvereniging Heilig Landstichting 

Copy voor de volgende editie: 

vóór 10 augustus bij de redactie.  

COLOFON 

De OORSCHELP is een uitgave van 

Dorpsvereniging Heilig Landstichting en 

wordt bezorgd op alle adressen in Heilig 

Landstichting. De OORSCHELP verschijnt 

vier keer per jaar en bevat nieuws voor en 

over het dorp, berichten van belang voor 

de dorpsbewoners en de agenda.  

 

Redactie: 

Els de Witte-van der Schoot  

Marleen Moggré 

Maria Quant 

Koen Broersma 

Contact: 

Pertruslaan 15 

6564 AJ Heilig Landstichting 

Tel: 3241841 

E-mail: elsdewittevanderschoot@planet.nl 
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Oprichting Dorpsvereniging 

Ruim honderd volwas-

senen kwamen bijeen in 

een feestelijk versierde 

zaal en ruim twintig kind-

eren kwamen naar het 

Bosduiveltje waar vrij-

willigsters allerlei activi-

teiten organiseerden. Het 

'stoepkrijten' was favoriet 

zodat binnen de kortste 

keren het hele pleintje 

voor het Bosduiveltje een 

prachtige tekening was. 

Feest was het! Het 

bestuur van het Zaaltje 

bood gratis koffie en thee aan, 

waarvoor hulde.  

Na de uitleg over de statuten van 

de nieuwe vereniging door Annelies 

van Gunst en Marga Bolzoni kwa-

men de bestuursleden met bladen 

vol glazen bubbeltjeswijn (verzorgd 

door De Blauwe Druif en betaald 

door de dorpsvereniging) om een 

toost uit te brengen met alle aan-

wezigen op het heugelijke feit: “Er 

is een dorpsvereniging en... laten 

we ons voortaan het dorp Heilig 

Landstichting, Gemeente 

Groesbeek, noemen”. 

Vervolg op blz. 3 

Een stralende zonnige zondag,11 maart, de dag waarop alle 

bewoners van ons dorp Heilig Landstichting waren 

uitgenodigd in het Zaaltje om de oprichting van de 

Dorpsvereniging te vieren.  

OORSCHELP 

Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting 

• 25 mei 

Actieve leefstijl 

• 26 mei 

wervelenden derwisjen uit 

Konya (museum Oriëntalis) 

• 31 mei 

jubileumbijeenkomst 

Heemkundewerkgroep 
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Zwitserloot Dakrun 
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Verder in dit nummer: 

Dorpsagenda 

Vanaf nu gaat de Nieuwsbrief van de 

Heilig Landstichting verder onder de 

naam Oorschelp. Op de oproep van 

de redactie om een passende naam 

te bedenken voor de nieuwsbrief van 

de Heilig Landstichting zijn diverse 

inzendingen binnen gekomen. 

Tijdens de kennismakingsbijeen-

komst op 11 maart is door de aan-

wezigen aldaar gekozen voor 

Oorschelp, een naam die door Hans 

Cramer is bedacht. Daarmee was 

Hans de winnaar van een appeltaart. 

Gevraagd naar een toelichting op 

deze naam zegt Hans: “Begin 

tachtiger jaren meldde de Volkskrant 

over de heer Dries van Agt, destijds 

minister-president en woonachtig in 

de Heilig Landstichting, dat hij zo 

goed geïnformeerd was omdat hij in 

de Oorschelp van de Heer woonde. 

Een Oorschelp werd blijkbaar gezien 

als symbool voor een goed functio-

nerend informatieorgaan. 

Vervolg op blz. 3 

Van de Redactie 



Zo’n 25 mensen hadden de moeite 

genomen om bij deze bijeenkomst 

aanwezig te zijn. Daarnaast was er 

het voltallige bestuur. 

 

Jaarverslag 

Aan de hand van het “Jaarverslag 

2006” werd verslag gedaan over de 

voorbije periode, vanaf de start met 

de Dorpsvereniging in spé in sep-

tember 2006 tot april 2007. De 

belangrijkste activiteiten passeerden 

de revue, zoals de voorbereidings-

bijeenkomst in Sionshof en de 

kennismakingsbijeenkomst op 11 

maart 2007 in het Zaaltje. 

 

Financiën 

De penningmeester legde financiële 

verantwoording af over de voorbije 

periode. Door de dorpsvereniging 

waren immers al een aantal kosten 

gemaakt. Denk aan de oprichtings-

kosten en de kosten van de vereni-

gingsactiviteiten. Daar staan de 

inkomsten tegenover: naast de 

contributie van de leden is van de 

gemeente Groesbeek een start-

subsidie ontvangen. 

De ledenvergadering heeft een 

kascommissie benoemd: de heren 

Van de Werf en Pancken. Dhr. 

Peters is reservelid.  

 

Verenigingsactiviteiten 

Naar aanleiding van de begroting 

voor het komende jaar (1 april 2007 

tot 1 april 2008) werden de te 

ondernemen verenigingsactiviteiten 

gepresenteerd. Op de kennisma-

kingsbijeenkomst zijn hiervoor al 

een aantal suggesties aangedragen. 

De activiteiten moeten nog verder 

worden ontwikkeld. Ten aanzien van 

sommige activiteiten, zoals onder 

meer een soos, muziekbijeen-

komsten en een fietsclub is 

afgesproken dat in de Oorschelp een 

oproep zal worden geplaatst.  

Verder is in de vergadering 

afgesproken dat het bestuur een 

besluit zal nemen ten aanzien van 

de vraag of niet-leden aan 

verenigingsactiviteiten kunnen 

deelnemen en zo ja, tegen welke 

kosten. Dit punt komt in de 

volgende ledenvergadering terug. 

Ook zal het bestuur aandacht 

schenken aan de vraag hoe 

(nieuwe) bewoners van Heilig 

Landstichting bij de dorpsvereniging 

kunnen worden betrokken. Dit zal 

een groeiend proces zijn.  

 

Bestuur 

Nadat de bestuursleden zich aan de 

vergadering hadden voorgesteld, 

heeft deze ingestemd met de 

samenstelling van het bestuur. Dat 

bestaat nu 11 leden. Een dergelijk 

groot bestuur is wat ongebruikelijk, 

maar hiervoor is gekozen om de 

vele activiteiten in de beginperiode 

van de vereniging te kunnen oppak-

ken. In de volgende algemene 

ledenvergadering zal een rooster 

van aftreden worden geagendeerd. 

 

Video 

Tot besluit van de vergadering is 

een video getoond met beelden van 

Heilig Landstichting uit vroeger 

tijden. 

 

Voor de liefhebbers is het uitge-

breide verslag te vinden op de 

website: www.dorpsvereniging-

heiliglandstichting.nl.  

Uit het bestuur 
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Een maand na de oprichtingsbijeenkomst, op 11 april, vond 

in het Zaaltje de eerste Algemene Ledenvergadering van de 

Dorpsvereniging plaats. Voor een eerste vergadering was de 

opkomst van leden en aspirant-leden goed te noemen.  

Contributie 2007 
Het storten van de 

contributie was nog niet 

mogelijk omdat we nog niet 

formeel opgericht waren. 

Dat is nu wel het geval en 

alle bankzaken zijn in orde 

gemaakt.  

U kunt vanaf heden uw con

-tributie voor 2007 over 

maken op bankrekening 

1874 44 412 t.n.v. 

Vereniging H.Landstichting.  

Zoals bekend bedraagt de 

contributie minimaal € 10,-- 

per jaar per huis(nummer). 

Vooralsnog hebben we geen 

accept-girokaarten vandaar 

dit verzoek om op deze 

wijze uw be-taling in orde 

te maken.  

Alvast hartelijk dank voor 

de te nemen moeite.  

Hans Cramer, 

penningmeester.  

In 2006 haalden zo’n 

75.000 collectanten ruim 

4,5 miljoen euro op voor 

de Nierstichting. Ook 

veel bewoners van Heilig 

Landstichting gaven gul. 

Dit jaar komen we weer 

in de derde week van 

september bij u langs. 

We zoeken nog mensen 

die willen collecteren in 

Heilig Landstichting. Het 

kost slechts één keer per 

jaar zo’n anderhalf uur 

route. 

Voor meer informatie 

kunt u terecht bij Wieke 

Coenen, wijkcoördinator 

Nierstichting,  

tel. 024 3221876 of per 

e-mail w.sinia@wxs.nl 

Nierstichting 

Als doelstellingen van de 

dorpsvereniging heeft men 

geformuleerd:  

“behartiging van de belangen van 

de gehele wijk en versterking van 

de onderlinge contacten” 

De vereniging heeft ten doel, het 

behartigen van de belangen van de 

bewoners en toekomstige bewoners 

van Heilig Landstichting. Deze 

belangen hebben betrekking op de 

woon- en leefomstandigheden in de 

ruimste zin en omvatten onder 

meer ruimtelijke ordening, milieu, 

welzijn en gezondheid alsmede 

verkeer en veiligheid. 
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Wat en wie is de dorpsvereniging Heilig Landstichting 

Adressen bestuur 
Voorzitter 

Tineke van der Brug-van de Plassche: 

tel. 324 02 65 e.mail: tinekevanderbrug@sympc.nl 

Vice Voorzitter 

Eva Spanhoff-Suerink: 

tel. 322 44 42 e.mail: spanhoff.suerink@inter.nl.net 

Secretaris 

Frans Geertsen: 

tel. 323 42 30 e.mail: fransgeertsen@planet.nl 

Secretaris en Webmaster 

Gerard Scheenstra: 

tel. 324 36 74 e.mail: g.scheenstra@star-associates.com 

Penningmeester 

Hans Cramer: 

tel 322 62 77 e.mail: j.cramer@hetnet.nl 

Leden 

Marga Bolzoni: 

tel. 323 33 56 e.mail: m.bolzoni@rechtspraak.nl 

Annelies van Gunst: 

tel. 355 33 20 e.mail: a.vgunst@hasdb.nl 

Marian van Kraaij: 

tel. 329 55 33 e.mail: marianvankraaij@yahoo.com 

Wil Peters: 

tel. 323 04 69 e.mail: wilpeters@planet.nl 

Marja van Rossum: 

tel. 322 09 31 e.mail:marjavanoppenraaij@hotmail.com 

Els de Witte-van der Schoot: 

tel. 324 18 41  e.mail: elsdewittevanderschoot@planet.nl 

Secretariaatsadres: 

Nijmeegsebaan 154 

Ten Slotte 

De Dorpsvereniging ook op Internet: 

www.dorpsverenigingheiliglandstich

ting.nl 



Op de kennismakings-

bijeenkomst en tijdens 

de algemene ledenver-

gadering hebben bewo-

ners ideeën geopperd 

voor de oprichting van 

diverse clubs:  

een soos, een fietsclub, 

een wandelclub, een 

puzzelclub en een 

tafeltennisclub.  

Wie wil actief meewer-

ken en betrokken word-

en bij de oprichting van 

een of meerdere van de 

genoemde clubs?  

Gaarne opgeven bij de 

secretaris van het be-

stuur, Frans Geertsen  

tel. 024 323 42 30 of 

e-mail: 

fransgeertsen@planet.nl. 

Het bestuur zal belang-

stellenden met elkaar in 

contact brengen en on-

dersteuning bieden bij 

een eventuele oprichting. 

“Als ik op mijn altviool aan het wor-

stelen ben, dan studeer ik vaak 

eenzaam voor een ver verwijderde 

“muziekclub”. Ik zucht er wel eens 

bij en bedenk hoe prettig het zou 

zijn om wat meer met mensen uit 

onze buurt, de Landstichting, mu-

ziek te maken. 

Zoals mensen een droom kunnen 

hebben over een bridgeclub in de 

buurt, hebben mijn overbuurvrouw 

(zij speelt cello) en ik het idee om 

samen met mensen uit de buurt 

muziek te maken.  

Of u heel goed en zeker klassiek 

moet kunnen: piano, fluit of viool-

contrabas, gitaar etc?  

Welnee, natuurlijk niet. We zijn in 

principe een beetje muziekgek en 

dan kan er heel wat. Dan vind je 

altijd wel tijd en ruimte, muziek 

(bladmuziek) en een warme pot 

koffie of thee (met!). Als het maar 

harmonisch, goed en gezellig is. 

Dus kom, waag een kans, maak je 

wensen duidelijk, gewoon doen!”  

Opgave en inlichtingen bij de secre-

taris van de dorpsvereniging. 

Heleen 

Eerste initiatief: Muziek maken in ons dorp 
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Oproepen 
Nieuwe initiatieven 

Het bestuur van de Stichting 

Gemeenschapshuis Heilig Land-

stichting (’t Zaaltje) dient volgens 

haar statuten te bestaan uit mini-

maal vijf leden. Op dit moment 

bestaat het bestuur uit vier leden 

terwijl één van de zittende be-

stuursleden de wens te kennen 

heeft gegeven op termijn ook te 

willen aftreden. Derhalve is het 

bestuur op zoek naar twee nieuwe 

bestuursleden.  

Indien u belangstelling hebt voor de 

vervulling van één van deze vaca-

tures en woonachtig bent in Heilig 

Landstichting, stelt het bestuur het 

op prijs wanneer u contact opneemt 

met de voorzitter: ir. J. de Groot, 

Joanneslaan 21, 6564 AE Heilig 

Landstichting, t 024 3220875 

of e-mail irjdegroot@hetnet.nl 

’t Zaaltje 

Op zaterdag 1 september 2007 

vindt weer het jaarlijkse 

ZOMERFEEST voor de Heilige 

Boontjes plaats. 

Wie wil dit meehelpen organiseren? 

Graag z.s.m. en uiterlijk 15 juni 

a.s. opgeven bij Wendela Woddema

-Bot, woddema@chello..nl , tel. 

3224182.  

Halverwege augustus zal nadere 

informatie over het zomerfeest op 

de website van de dorpsvereniging 

te vinden zijn en kun je je voor het 

zomerfeest opgeven. Hou rond die 

tijd de website dus in de gaten (er 

volgt namelijk geen apart mail-

bericht!) en noteer nu alvast 

1 september in je agenda!  

Heilige Boontjes 

Er komt ook een speciaal 

kinderhoekje in de Oor-

schelp. Maar wat moet 

daar nou in komen te 

staan?  

Laat het ons weten! Stuur 

tekeningen, verhalen, 

smulrecepten, puzzels en 

andere ideeën op naar de 

redactie. Het adres staat 

ergens in deze krant ver-

meld. 

Oproep voor 

alle kinderen!! 

Mei 2007 3 

Op Koninginnedag gingen Josephine, 

Jacob en Sarah van Solinge uit 

Heilig Landstichting spulletjes 

verkopen op de rommelmarkt van 

de Goffert. Zij besloten de helft van 

de opbrengst aan Unicef te geven. 

Met het bedrag van € 20,55 kan 

Unicef bijvoorbeeld dertig spring-

touwen kopen om aan kinderen te 

geven die te weinig bewegen, omdat 

ze geen speelgoed hebben. 

Dankjewel kinderen, goed gedaan, 

een pluim waard van Unicef! 

Daarna kon eenieder  langs de 

standjes lopen:  de Nieuwsbrief , de 

Statuten, de Website, Ideeën en 

Plannen, Actieve leefstijl voor 55 + 

en... zich opgeven als lid van de 

dorpsvereniging. Tot nu toe zijn er 

110 leden, dat betekent 110 huizen 

van de 340. Dat is een prima 

resultaat maar dat moeten er nog 

meer worden als we alle plannen die 

er zijn willen uitvoeren in goed 

overleg met de bewoners. U kunt 

zich nog steeds opgeven bij Hans 

Cramer, Nijmeegsebaan 66, email 

j.cramer@hetnet.nl  

Besloten werd met het bedanken 

van het Platform, de groep die zich 

ingezet heeft voor de voorbereiding 

van een dorpsvereniging. Zij kregen 

allemaal een mooie bos bloemen en 

een gratis lidmaatschap voor een 

jaar. Er waren ook bloemen voor Jan 

Duinstee (de beheerder van het 

Zaaltje) die deze zondag moest 

werken en voor Hans van Luik die 

met zijn filmclub 'Het motief' foto's 

en een video maakte van deze 

middag. 

Oprichting Dorpsvereniging; vervolg van blz. 1 

De tweede appeltaart, die door de 

redactie was uitgeloofd, ging naar 

Koen Broersma, die een logo voor 

de dorpsvereniging heeft ontworpen. 

Het logo zult u in het vervolg  aan 

treffen op de Oorschelp,  de website, 

de dorpsinfo’s en de brieven van de 

dorpsvereniging. Koen is inmiddels 

toegetreden tot de redactie van de 

Oorschelp en zal de lay-out voor zijn 

rekening gaan nemen. 

Wie op 11 maart, tijdens de viering 

van de oprichting van de 

dorpsvereniging, bij de stand van de 

Nieuwsbrief heeft gekeken, zal zich 

herinneren, dat er een prijsvraag 

was: flessenpost. Men moest raden 

hoeveel woorden het krantenartikel 

bevatte, dat in een fles zat. We 

hebben 17 antwoorden gekregen, 

variërend van 180 tot 2098 

woorden. Het goede antwoord was: 

383 woorden. De prijs gaat naar de 

inzending met het geraden aantal 

woorden, dat het dichtst bij 383 ligt. 

Dat was het getal 400. Maar er 

waren 2 briefjes met dit getal. Er 

zijn dus 2 winnaars: Anne Cutier van 

de Sophiaweg en Yus Broersma uit 

de Lucaslaan. Hartelijk gefeliciteerd! 

Binnenkort zal ook aan jullie een 

appeltaart worden overhandigd. 

Binnenkort zal er nog een prijs 

worden overhandigd en wel aan 

Marianne Smit uit de Andreaslaan. 

Zij heeft indertijd de naam 

Kakelbabel bedacht. Omdat er, 

wegens gebrek aan financiële 

middelen, geen nieuwe Kakelbabel 

meer uit kon komen, hebben we dit 

niet bekend kunnen maken. Nu de 

naam van de Nieuwsbrief veranderd 

is van Kakelbabel in Oorschelp willen 

we Marianne alsnog heel hartelijk 

bedanken voor het bedenken van 

deze naam. De prijs is, zoals 

toegezegd in het allereerste krantje: 

een glazenset met handgegraveerde 

bloemetjes uit Bolivia (Fair Trade).  

Van de Redactie; vervolg van blz. 1 

Wist u dat... 

Het leven van wande-

laars (vooral met kinder-

wagens) of rolstoelge-

bruikers in ons dorp zou 

aanmerkelijk opgevrolijkt 

worden als zij onbekom-

merd van de bestaande 

voetpaden in ons dorp 

gebruik konden maken. 

In bijna alle straten zijn 

parkeerhavens, de mee-

ste huizen beschikken 

over een royale oprit 

maar toch staan overal 

auto's zo op de stoep 

geparkeerd dat je er on-

mogelijk langs kan en 

naar de weg moet uit-

wijken. Verder zou het 

enorm helpen als bewo-

ners overhangende tak-

ken van bomen en strui-

ken regelmatig een fikse 

snoeibeurt zouden geven. 

En last but not least - we 

hoeven niet terug naar 

de tijd dat nederlandse 

huisvrouwen erom be-

kend stonden de stoe-

pen te schrobben - maar 

het zou al geweldig zijn 

als iedere bewoner regel-

matig het zwerfvuil voor 

zijn/haar huis even op-

ruimde. 

Tegen de winter gaan we 

dan weer zanikken over 

de mooie oude buren-

plicht van sneeuw ruimen 

als die ooit nog 

komt.......  

Puntje van aandacht 



Burgemeester Prick had nog maar 

net het Koninginnefeest officieel ge-

opend of hoofdpiraat Barend nam 

de leiding over. Hij had de hulp van 

de kinderen nodig! Zijn bet-bet-bet

-overgrootvader was vroeger kapi-

tein van een zeeroversschip dat 

hier in de Landstichting (toen het 

nog een grote zee was) was ver-

gaan. Het schip lag vol met gesto-

len schatten van de sultan van een 

oosters land. Alle overgrootvaders, 

de opa en de vader van Barend wa-

ren op zoek gegaan naar de schat-

ten die nu nog hier ergens moesten 

liggen. De sleutels waren verspreid 

over de zeebodem en de schat-

kisten zelf werden inmiddels be-

waakt door enorme krokodillen. De 

kinderen moesten opdrachten doen 

om bij de sleutels te komen en de 

krokodillen verslaan om een schat-

kist te kunnen veroveren. 

Met de aanwezig vijfentwintig kin-

deren (helaas waren vele anderen 

op vakantie) ging dat wel lukken.  

Langs een heel parcours waar de 

kinderen zich bekwaamden in pira-

tentactieken als: racen met houten 

benen, kanonskogels transporteren 

en, met ooglap op, een hindernis-

baan afleggen.  

Voor scheepsbe-schuit (in vroegere 

tijden ook wel Belgische wafels 

genoemd) zorgde kokkin Marleen 

Moggré.  

Bij ieder spel kregen de groepjes 

een puzzelstukje waarmee ze uit-

eindelijk een foto konden vormen 

van de plek waar ze de sleutels van 

de schatkisten moesten opgraven. 

Nadat de kinderen gezamenlijk ook 

nog het zeemonster met waterbal-

lonnen hadden verslagen, bleken 

daarachter inderdaad de schat-

kisten te liggen. Als dank mochten 

de kinderen van piraat Barend de 

inhoud houden. 

Het terras werd dit jaar goed be-

zocht. Naast vele ouders kwamen 

ook verschillende buurtbewoners 

langs. Menigeen heeft gesjoeld 

onder leiding van Theo Hermans.  

Het Oranje- Comité wil langs deze 

weg nogmaals de vele vrijwilligers 

hartelijk danken voor alle fysieke 

hulp van buurtbewoners en spon-

sors!  

Volgend jaar viert het Oranje 

Comité zijn vijftigste jubileum. We 

hebben al “vernieuwende” en 

“grootse” plannen. Via de Oorschelp 

en de website van dorpsvereniging 

Heilig Landstichting houden wij u 

op de hoogte.  

4 Nummer 3,  Jaargang 1 

Puntje van aandacht 
Parkeren van caravans en 

aanverwante voertuigen op 

de openbare weg en op 

eigen terrein is aan regels 

gebonden. De Algemene 

Plaatselijk Verordening  

(APV) van de gemeente 

Groesbeek regelt dit onder-

werp in artikel 5.1.5.  

Voor de openbare weg geldt 

het voorschrift dat het ver-

boden is daar langer dan 

drie achtereenvolgende da-

gen een caravan, camper, 

aanhangwagen e.d. te 

plaatsen. Ten aanzien van 

het plaatsen van deze voer-

tuigen op eigen terrein - 

dat duidelijk en hinderlijk 

zichtbaar is vanaf de open-

bare weg - geldt de regel 

dat deze voertuigen in de 

periode van maart tot en 

met september maximaal 

drie achtereenvolgende 

weken (21 dagen) mogen 

worden gestald. In de 

periode van oktober tot en 

met februari mogen zij daar 

maximaal drie achtereen-

volgende dagen worden 

geplaatst. 

De achtergrond van dit 

voorschrift is volgens de 

toelichting daarop dat men 

een inbreuk maakt op de 

beschikbare openbare par-

keerruimte als de caravan 

langer dan deze periode op 

de weg wordt gestald en 

dat langdurig parkeren 

ervan het ook niet fraai is in 

de woonwijken. De periode 

van drie dagen is gekozen 

omdat dit voldoende moet 

zijn voor in- en uitpakken. 

Voorheen werd vooral op-

getreden naar aanleiding 

van klachten van omwo-

nenden. Omdat dit de 

onderlinge verhoudingen 

kan verstoren, geeft de 

gemeente aan hiertegen 

actiever te zullen optreden. 

Dorpsberichten 
Zonnig piratenfeest op Koninginnedag in Heilig Landstichting  

vervolg van blz. 6 

Bij de instrumenten waarmee ze 

begeleid werden was een barem-

bade, die er uit zag als een boog 

met een holle kalebas eraan. De 

gespannen snaar werd in trilling 

gebracht met een dun stokje, een 
steen en een klein soort gevlochten 

rieten bekertje. 

Ook was er een demonstratie van 

dans uit Kurdistan. De dansers 

werden begeleid door een trommel 

en een zurna. De trommel werd 

bespeeld met een soort knuppeltje 

aan de ene kant en een dun rietje 

aan de andere kant, tegelijkertijd, 

door 1 persoon. Een zurna is een 

soort heel kleine hobo met gaatjes, 

waarvan de klank doet denken aan 

een kromhoorn. De speler speelde 

ononderbroken, want terwijl hij 

speelde ademde hij tegelijkertijd in 

door de neus. 

Onderweg naar het Oriëntaals 

theehuis met waterpijpen kwamen 

we ook nog een country- and 

western groep tegen, op gitaar, 

banjo en mandoline, compleet met 

geborduurde hemden, jeans, 

doorgestikte, puntige laarzen en 

cowboyhoeden. 

Op 26 mei is er weer iets bijzonders 

in Museumpark Oriëntalis: muziek 

en dans uit Turkije: 14 Soefi dans-

ers uit Konya nemen de bezoeker 

mee naar hun mystieke wereld van 

de wervelende Derwishjen. 

Er zat helaas ook een keerzijde aan 

dit muzikale feest, waar de vonken 

en de klanken van af spetterden. 

Een aantal bewoners had erg veel 

last van het lawaai en heeft daar-

over geklaagd; sommige recht-

streeks bij het museum, andere bij 

het dorpsbestuur. Het bestuur van 

de dorpsvereniging heeft inmiddels 

een brief naar de directeur van het 

museum gestuurd, waarin boven-

genoemde klachten verwoord word-

en en voorgesteld wordt om hier-

over met elkaar in gesprek te gaan. 

Het wordt inmiddels een echte 

traditie…op paaszaterdag, 7 april jl., 

zijn we met een aantal Boontjes 

paaseieren gaan zoeken. Heel fijn dat 

Pastoor Rabou daarvoor weer gastvrij 

de pastorietuin en Oosterse Zaal be-

schikbaar stelde!  

Nadat eerst de paasmandjes in elkaar 

geknutseld en ingekleurd werden, was 

daar eindelijk het langverwachte mo-

ment: de tuindeuren gingen open en 

de eieren mochten gezocht worden! 

Veel, veel paas-eieren die allemaal in 

een grote mand verzameld werden. 

Daarna volgde een heuse eierquiz à la 

Ren je rot, wat voor jeugdsentiment 

bij de papa’s en mama’s zorgde! 

Ondertussen werden de eitjes ver-

deeld zodat alle kindjes uiteindelijk 

voldaan en met een lekker gevuld 

mandje huiswaarts keerden. 

Vanwege de oprichting van de dorps-

vereniging Heilig Landstichting en 

bijbehorende website + Oorschelp, zal 

vanaf nu informatie over en voor de 

Boontjes alleen nog maar via die 

kanalen verschijnen en niet meer via 

e-mailberichten! Dus alle gezinnen 

met kinderen tussen ongeveer 0-12 

jaar oud, hou regelmatig de Oorschelp 

en de website in de gaten voor nieuws 

over de Boontjes.  

Gemengd koor 
Het gemengd koor ver-

zorgt ongeveer twee-

maal per maand de 

gezangen tijdens de 

diensten in de Cenakel-

kerk van de Heilig 

Landstichting.  

Het koor, dat onlangs 

het vijfentwintigjarig 

bestaan vierde, bestaat 

momenteel uit circa 30 

zangers en zangeressen, 

verdeeld over vier stem-

groepen. Het koor heeft 

dringend behoefte aan 

versterking van het le-

denbestand.  

Dames en heren zijn van 

harte welkom. Wij repe-

teren in de Cenakelkerk 

iedere vrijdag van 18.30 

uur tot 20.30 uur met 

uitzondering van de va-

kantieperiode (begin juli 

tot medio augustus). 

Graag verstrekken wij 

alle benodigde en 

aanvullende informatie.  

Het contactadres van het 

gemengde koor is:  

L. Mooren, Joanneslaan 

15, 6564 AE Heilig 

Landstichting,  

tel. 024 3602438 

Heilige Boontjes 
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Please allow me to draw 

your attention to the case 

of…. Zo beginnen wij, 

schrijvers van brieven voor 

Amnesty International, de 

brieven naar autoriteiten 

over de gehele wereld, om 

hen aan te spreken op hun 

verantwoordelijkheid t.a.v. 

gevangenen, d.w.z. hun 

gewetensgevangenen. 

Zo wil ik ook naar u begin-

nen: “Sta me toe uw 

aandacht te vragen voor…-

( het zal u al duidelijk zijn)- 

….het meeschrijven met 

onze schrijfgroep Amnesty 

International. 

Amnesty International is 

natuurlijk aan iedereen 

bekend. Meeschrijvend 

wordt u alles nog veel 

duidelijker. Dan gaat u 

steeds meer de noodzaak 

ervan inzien, en wilt u er 

nooit meer mee stoppen.  

“SCHRIJVEN HELPT” is nog 

steeds de aanmoedigende 

kreet van onze organisatie.  

Voelt u er iets 

voor om mee 

te schrijven? 

Wij, de sinds 

vijftien jaar 

reeds be-

staande 

schrijfgroep, 

heet u van 

harte welkom! 

Wij schrijven elke laatste 

woensdagmorgen van de 

maandag. Beginnen vanaf 

ongeveer 10.00 uur. Plaats: 

Schlatmaeckerstraat 14, 

t.h.v. R. Fritschy – Steenhof 

(Plan Groenewoud)

Meebrengen: alleen een 

pen. 

Aanmelden: per telefoon 

024 3232378, R. Fritschy of 

schriftelijk of per mail: 

rfritschysteenhof@planet .nl 

Hartelijk gegroet, mede 

namens de schrijfgroep, 

M.J. Th. Fritschy- Steenhof  

Heemkundewerkgroep Heilig Land-

stichting bestaat 10 jaar.  

Om dit jubileum met u te vieren 

nodigt de werkgroep u van harte uit 

om de presentatie van de beide 

laatste onderzoeken bij te wonen. 

Deze zal worden gehouden op 

donderdag 31 mei 2007 van 20:00 

uur tot 22:00 uur in ’t Bosduiveltje. 

De entree is € 2,50; koffie en thee 

inbegrepen. Ieder is welkom; van te 

voren opgeven is niet nodig! 

Het programma ziet er a.v. Uit: 

Frans Geertsen en Richard van de 

Mast doen verslag van hun onder-

zoek naar het Mariënbos. Zij zullen 

stil staan bij het ontstaan ervan en 

de veranderingen die daar in de loop 

van de eeuwen hebben plaats-

gevonden. Speciale aandacht zullen 

zij besteden aan een Canadees re-

patriëringskamp dat na de Tweede 

Wereldoorlog in dit bos was geves-

tigd. 

Mevrouw Stadlander speelt piano. 

Marga van Schalkwijk presenteert 

vervolgens haar onderzoek over 

huize Mariënboom: een voormalig 

hotel en thans een karakteristiek huis 

aan de Groesbeekseweg op de hoek 

van de Schlatmaeckerstraat. Centraal 

in haar verslag staat het bewogen 

verhaal van een oud-bewoner. 

Na de presentaties is er wijn en zijn 

er hapjes. 

In de brochurereeks van de Heem-

kundewerkgroep is over beide on-

derzoeken een publicatie ver-

schenen: 

Frans Geertsen en Richard van der 

Mast, Van Mariënboomken tot 

Mariënbos. Geschiedenis van het 

Landgoed Mariënboom. Nummer 4, 

2007. 

Marga van Schalkwijk, Hotel 

Mariënboom, Een bewoner vertelt. 

Nummer 5, 2007. 

Deze en overige brochures zullen in 

de zaal verkrijgbaar zijn. Prijs € 3,50 

per stuk. 

Deze brochures zijn ook te koop bij 

Hostellerie Rozenhof, Restaurant 

Sionshof en Drogisterij en kantoor-

boekhandel Jacobs.  

Heemkundewerkgroep Heilig Landstichting  

6 Nummer 3,  Jaargang 1 

Dorpsberichten 
Amnesty International 

Zondag 13 mei vond in het 

Museumpark Orientalis een lente-

festival plaats. Op verschillende 

podia in en om het binnen-museum 

waren optredens, o.a. van de groep 

No Blues met zang, gitaar, bas, 

slagwerk, djembé en bongo's en u'd 

(spreek uit: hoed, zonder de h). 

De u'd is een arabische luit en werd 

bespeeld door de musicus Haytham 

Safia, afkomstig uit Jeruzalem. De 

u'd is Europa binnengebracht door 

de Moren, toen ze Spanje verover-

den en is de voorloper van de Euro-

pese luit. De naam werd van u'd: 

lute, luit. De bovenzijde van het 

instrument is plat met 1 groot en 2 

kleine klankgaten, die rijk versierd 

zijn. Er zijn 12 snaren, die 6 paren 

vormen. Elk paar heeft steeds 

dezelfde stemming. De klankkast 

heeft een bolvormige peervorm en 

is gemaakt van smalle repen 

gebogen hout, die aan elkaar 

gelijmd zijn. Het instrument heeft 

een buitengewoon heldere klank. 

Op het plein voor het binnen-

museum konden we genieten van 

een demon-stratie capoeira, Brazi-

liaans straatvecht-dansen, waarbij 

2 dansers tegenover elkaar stond-

en. Het leek of ze elkaar wilden 

aanvallen, maar dan bewogen ze 

zich sierlijk langs en over elkaar 

heen.  

Vervolg op blz. 7 
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De Zwitserloot Dakrun is een hard-

loopwedstrijd, die reeds enige jaren 

gehouden wordt in het dorpshart 

van Groesbeek. Niet alleen grote 

namen uit binnen- en buitenland 

nemen deel, ook ama-

teurs en kind-eren lopen 

mee. 

Wat is de link tussen de 

Zonnebloem en de Zwit-

serloot Dakrun? Het 

inschrijfgeld van de 

kinderen wordt gespon-

sord door de firma 

Zwitserloot Dak en dat 

geld wordt geschonken aan de 

Zonnebloem Groesbeek. Elk jaar 

ongeveer een bedrag van €4.000! 

Natuurlijk werken heel veel Zonne-

bloemvrijwilligers mee aan het 

goed laten verlopen van de Run. 

Met het geld van de Dakrun organi-

seert de Zonnebloem een leuke ac-

tiviteit voor de doelgroep. Dit jaar 

was dat de boottocht op 23 april jl. 

met de Eureka V, die gevaren heeft 

vanaf Mook naar Nijmegen en 

Emmerich en vice versa. 145 

Zonnebloemgasten werden vanaf 

het marktterrein in Groesbeek met 

bussen gebracht naar de kade in 

Mook en natuurlijk weer 

opgehaald. Zij hebben 

ontzettend genoten van 

het verblijf op het water 

waar zij werden voorzien 

van koffie/thee en gebak, 

drankjes, hapjes en een 

diner. Ook het optreden 

van 2 muzikanten ver-

hoogde de sfeer. Dankzij 

de grote gift bleef de eigen bijdrage 

beperkt tot 15 euro.  

De Zwitserloot Dakrun vindt dit jaar 

plaats op zaterdag 2 juni a.s. 

Iedereen, jong en oud, kan zich tot 

op het laatste moment inschrijven 

op www. zwitserlootdakrun.nl. Op 

de dag zelf kan men zich nog in-

schrijven op het inschrijvingsbureau 

gevestigd in het Montessoricollege 

in Groesbeek. 
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Actieve Leefstijl  
Voor het project actieve leefstijl van 

de gemeente Groesbeek was na de 

eerste voorlichtingsbijeenkomsten 

in ons dorp, in februari j.l. grote 

belangstelling. Velen hebben mee-

gedaan aan een fittest. Afhankelijk 

van de uitslag zouden de deel-

nemers in drie groepen worden 

verdeeld, rekening houdend met 

ieders lichamelijke conditie.  

Begin maart begon een cursus van 

tien bijeenkomsten met sport en 

spel in de zaal en voorlichting over 

andere sporten en over een gezon-

de manier van leven. Helaas kwa-

men op de eerste bijeenkomst 

maar acht mensen opdagen. Er kon 

zodoende maar één groep worden 

gevormd. Maar niet getreurd! 

Onder enthousiaste leiding van 

Angelique Theunissen zijn we vro-

lijk van start gegaan.  

De laatste bijeenkomst is op vrijdag 

25 mei, waarin we een en ander 

gaan evalueren. Nu al kunnen we 

zeggen dat de meeste van ons 

graag willen doorgaan met sport en 

spel in de zaal. De vorm waarin zal 

mede afhankelijk zijn van het aan-

tal deelnemers en van de subsidie 

van de gemeente en/of andere in-

stellingen. Er wordt thans onder-

zocht hoe een breed gedragen plat-

form in Groesbeek de actieve leef-

stijl in de toekomst kan begeleiden. 

Wij houden u op de hoogte. 

Hebt u interesse? Meld u dan 

alsnog aan bij Marian Schijf,  

tel. 06 13260571 of mail naar 

marian@inbewegingsport.nl. 

Toine en Mia Bruggeman  

Op zaterdag 9 juni wordt 

de negende open dag 

Nijmeegse stadstuinen 

georganiseerd. Onder de 

deelnemers bevinden 

zich twee bewoners van 

ons dorp .De tuinen zijn 

gelegen aan de 

Meerwijkselaan 23 en 

Joanneslaan 11. 

Iedereen is van harte 

welkom tussen 10.00uur 

en 17.00 uur. 

In totaal zijn er ongeveer 

25 deelnemers. 

Een brochure met  

adressen en tuinom-

schrijvingen is vanaf 

medio mei verkrijgbaar 

bij VVV Het Rijk van 

Nijmegen en Intratuin in 

Malden. De prijs hiervan 

is € 1.50  

Henny Ketelaar/Gerrit 

van der werf 

Open Tuinen dag  

De Zwitserloot Dakrun en de Zonnebloem Groesbeek 


