
V 
ijftig jaar Oranjecomité en de 
start van een nieuwe traditie: het 
Midzomerfeest. Genoeg redenen 

voor ons eigen Olympisch feestje! 
Iedereen is van harte uitgenodigd om op 
14 juni langs te komen. Op het 
‘Oranjeveldje’ aan de Josuélaan is 
iedereen welkom vanaf 14.00 uur, maar 
wie mee wil doen aan de Olympische 
tocht, moet om 13.30 uur op de 
parkeerplaats van ’t Zaaltje verzamelen. 

Olympische tocht kinderen 

Versierde stepjes, fietsjes, driewielers, 
wandelwagens: alles 
is welkom in de 
Olympische parade 
door Heilig Land-
stichting. Hoe 
bonter, hoe beter. 

De Olympische 
Spelen 

Kinderen van 4 t/m 
12 kunnen deel-
nemen aan de eerste 
Olympische Spelen 
van Heilig Land-
stichting. Test je 
vaardigheden in 
teamverband in een 
triatlon, op de 
stormbaan of met 
kogelstoten. We heb-
ben nog veel meer 
op het programma 
staan, maar dat blijft 
nog even een verrassing. Om vijf uur ’s 
middags wacht alle kinderen nog een 
verrassing van het jarige Oranjecomité. 

Recent is het Oranjecomité langs 
gekomen met de collectebussen en is de 
bijzondere aankondiging van het 
Midzomerfeest bij u in de bus gevallen. 

Via een aangehecht strookje kunnen de 
kinderen zich opgeven voor de 
Olympische Spelen en ouders kunnen 
zich opgeven als coach/begeleider of 
voor hand- en spandiensten. Mocht u de 
uitnodiging hebben misgelopen dan kunt 
u zich tot 7 juni a.s. ook rechtstreeks 
aanmelden via het secretariaat: 
w.sinia@wxs.nl of telefonisch 3221876. 

Het Midzomerfeest is er niet alleen voor 
de kinderen, maar ook voor de oudere 
jeugd en de volwassenen. Het Oranje 
Comité zorgt er in elk geval weer voor 
dat de reuze sjoelbak er staat. En 

vanzelfsprekend 
ontbreken de bar en 
het terras niet!  

BBQ 

Na afloop van het 
Midzomerfeest orga-
niseert de dorps-
vereniging Heilig 
Landstichting samen 
met het Oranje-
comite vanaf 17 uur 
een “DorpsBBQ” op 
het “Oranjeveldje” 
aan de Josuelaan. 
Ook hiervan heeft al 
bericht ontvangen. U 
kunt zich tot en met 
zondag 8 juni voor 
de BBQ opgeven bij 
de penningmeester 
van de dorpsvere-

niging, Hans Cramer. Dit kan per e-mail: 
j.cramer@hetnet.nl of telefonisch 
3226277 en het verschuldigde bedrag 
van €10,— pp voor leden van de 
Dorpsvereniging en €12,50 pp voor niet 
leden over te maken op rekening 
187444412 t.n.v. Dorps-vereniging 
Heilig Landstichting ovv BBQ.● 
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De OORSCHELP is een 

uitgave van Dorpsvere-

niging Heilig Landstichting 

en wordt bezorgd op alle 

adressen in Heilig Land-

stichting. De OORSCHELP 

verschijnt vier keer per jaar 

en bevat nieuws voor en 

over het dorp, berichten 

van belang voor de dorps-

bewoners en de agenda. 

Niet-inwoners van Heilig 

Landstichting kunnen een 

abonnement op de 

Oorschelp nemen tegen 

kostprijs. Opgave bij de 

Redactie. 

Els de Witte-van der Schoot  

Marleen Moggré 

Maria Quant 

Koen Broersma 

Contact: 

Andreaslaan 9  

6564AS Heilig Landstichting 

T: 3230682 

E: mwaquant@hotmail.com 

I 
n iedere Oorschelp vond u op deze 

plek een stukje 'Van de Voorzitter' 

over het wel en wee van onze 

dorpsvereniging. Dit is mijn laatste 

stukje. Ruud en ik gaan 20 mei naar 

Nijmegen verhuizen en een Nijmegenaar 

kan geen voorzitter zijn van de dorps-

vereniging Heilig Landstichting. In 

september 2007 was dit al bekend maar 

het viel niet mee een opvolger te vinden. 

We hebben als bestuur unaniem voor de 

volgende oplossing gekozen: Els de Witte 

zal voorlopig als waarnemend voorzitter 

optreden. U kent haar als hoofdredactrice 

van de Oorschelp en als gespreksleidster 

van de laatste ledenvergaderingen. Ik 

ben erg dankbaar dat zij dat doet en 

bewonder haar moed dat zij in deze 

spannende tijd voor ons dorp de fakkel 

wil overnemen. 

'Werken aan een dorp waar het goed 

toeven is voor iedereen' was ons 

uitgangspunt bij het opzetten van onze 

dorpsvereniging. Het afgelopen jaar was 

het niet makkelijk om dit in praktijk te 

brengen en ik vind het daarom een 

moeilijk tijdstip om te gaan. 

Vanuit mijn nieuwe woning op de Molen-

veldlaan 272 wens ik Els, het bestuur en 

alle bewoners van de Heilig Land-

stichting toe dat zij dit uitgangspunt 

samen kunnen verwezenlijken. ● 

Van de ex-voorzitter 

COLOFON 

REDACTIE 

Tineke van der Brug 

T 
ineke van der Brug is verhuisd. 

Met haar verhuizing heeft zij het 

voor-zitterschap van de dorps-

vereniging moeten overgedragen. Dat 

was niet gemakkelijk voor haar, zoals ze 

hierboven ook zelf schreef. Tineke is heel 

erg gesteld op ons dorp. Zij bracht haar 

jeugd hier door en kwam er later terug 

samen met haar man Ruud. Tineke nam 

enkele jaren geleden het initiatief een 

dorpsvereniging Heilig Landstichting in 

het leven te roepen. Onder haar 

enthousiaste leiding werd een Voorlopig 

Platform Heilig Landstichting opgericht 

dat voorbereidingen trof voor deze 

oprichting. In maart 2007 was het zover. 

De dorpsvereniging was een feit. Er 

waren statuten, er was een Nieuwsblad 

(later Oorschelp genoemd), een Website, 

en er kwam een bestuur. Het was wel-

haast vanzelfsprekend dat Tineke het 

voorzitterschap daarvan op zich nam.  

Graag wil ik Tineke heel heel hartelijk 

danken voor haar enorme inzet. Zonder 

haar was er geen dorpvereniging 

geweest. We zullen er alles aan doen om 

door te gaan met wat zij heeft geïnitieerd 

en het voornaamste doel van de 

dorpsverenging “het behartigen van 

belangen van alle bewoners van HLS” 

waar te maken. Met elkaar moet dat 

gaan lukken. Het bestuur gelooft daarin. 

U hoop ik ook. Heeft u opmerkingen, tips 

of suggesties, meldt ons die. Het helpt 

ons om samen verder te komen. 

Op de eerstvolgende algemene 

ledenvergadering, die waarschijnlijk in 

oktober wordt gehouden, nemen we 

officieel afscheid van Tineke. We hopen 

dan ook enkele nieuwe bestuursleden 

voor te kunnen dragen. Zoals we eerder 

al schreven treden in oktober nog twee 

bestuursledenleden terug: Frans 

Geertsen en Wil Peters. Nogmaals doen 

wij een dringend beroep op u om u voor 

een bestuursfunctie beschikbaar te 

stellen of mensen voor te dragen. Tot aan 

de bestuursverkiezingen in oktober zal ik 

het voorzitterschap waarnemen. Om die 

reden zal Maria Quant vanaf nu het 

hoofdredacteurschap van de Oorschelp 

van mij gaan overnemen. 

De hele maand mei hebben Groesbe-

kenaren bij de gemeente een wijkwens 

kunnen indienen voor een activiteit of 

positieve verandering in de eigen wijk. U 

heeft hierover kunnen lezen in de krant 

en op de website van de gemeente en de 

dorsvereniging. Het bestuur van de 

Dorpsvereniging heeft gevraagd om 

verlichting tussen Lucaslaan en Simon-

laan en om een jeu-de-boules baan bij 

het speelveldje. 

Graag wil ik het oranjecomité heel veel 

succes te wensen met de organisatie van 

het midzomerfeest op 14 juni. Wij hopen 

dat veel mensen een kijkje gaan nemen. 

Het belooft een super gezellige dag te 

worden: Olympische spelen voor de 

kinderen, een reuzensjoelbak, een 

gezellig terras en tot slot een DorpsBBQ. 

Wat let U! ● 

Van de waarnemend voorzitter 
Els de Witte 
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O 
p 26 maart 2008 werd  een algemene 

ledenvergadering gehouden in ’t Zaaltje. 

De opkomst vanuit de leden was groot. 

De agenda was voor de pauze gereserveerd voor 

de onderwerpen die volgens de statuten van de 

Dorpsvereniging in de Algemene 

Ledenvergadering aan de orde moeten worden 

gesteld, namelijk het inhoudelijke en het 

financiële jaarverslag van de vereniging en de 

begroting voor het jaar 2008. De kascommissie 

kon instemmen met het financiële beleid van de 

vereniging in het afgelopen jaar.  

Naar aanleiding van de besproken stukken 

kwamen van de leden zinvolle tips, zoals 

bijvoorbeeld de suggestie om als vereniging te 

proberen de kosten voor de informatieavond 

Kerkebosje (van 31 januari 2008 voor alle 

bewoners) te verhalen bij de gemeente, nu deze 

- volgens de aanwezige leden ten onrechte - 

voor het geheel op het verenigingsbudget 

drukken en een  voorstel om de contributoe 

volgend jaar te verhogen.  

Het programma na de pauze stond helemaal in 

het teken van het Kerkebosje. Aan de hand van 

beelden werd een presentatie gehouden over de 

geschiedenis ervan. Vervolgens werden de 

ontwikkelingen rond de bouwplannen voor het 

Kerkebosje tot nu toe gememoreerd. Daarna 

werd getracht aan de hand van stellingen helder 

te krijgen welk standpunt de leden innemen ten 

aanzien van de rol van de Dorpsvereniging bij de 

plannen rond het Kerkebosje. Hoewel de leden in 

die discussie verscheidene invalshoeken kozen, 

was de grootst gemene deler dat het Kerkebosje 

moet blijven. De suggestie dat de 

Dorpsvereniging zich zou moeten inzetten om 

ervoor te zorgen dat het Museumpark Oriëntalis 

andere financieringsbronnen kan genereren (in 

plaats van het exploiteren van het Kerkebosje) 

vond eveneens veel bijval, aangezien de leden 

het behoud van dit cultuurgoed belangrijk 

vinden. Tenslotte werd ook het idee toegejuicht 

om met een aantal mensen het Kerkebosje op te 

knappen. Tot zover deze korte impressie; het 

volledige verslag van de Algemene 

Ledenvergadering kunt u vinden op de website 

van onze dorpsvereniging: 

www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl ● 

Verslag Algemene Ledenvergadering 26 maart 
Marga Bolzoni  

Tijdens de ledenvergadering is de minimale contributie per huishouden vastgesteld 

op € 10,-- 

Iedereen wordt uitgenodigd zijn/haar contributie over te maken naar bankrekening 

1874 44 412 t.n.v. Dorpsvereniging Heilig Landstichting o.v.v. 2008 en uw adres. 

Op deze ledenvergadering werd – vanuit de zaal – ook de suggestie gedaan de 

contributie te verhogen. Vooralsnog is hiervan geen sprake. Wel is een auto-

matische doorloop van het minimale contribu-

tiebedrag naar 2009 niet meer vanzelfsprekend. 

Tenslotte heeft het bestuur besloten op bescheiden 

schaal in de Oorschelp en op de website ruimte 

beschikbaar te stellen voor advertenties van 

bedrijven die in de Heilig Landstichting zijn 

gevestigd of bedrijven, waarvan de eigenaar in de 

Heilig Landstichting woont. Belangstellenden 

kunnen contact opnemen met de penningmeester. 

Tenslotte kan gemeld worden, dat de 

Dorpsvereniging ook voor 2008 weer subsidie van 

de Gemeente Groesbeek krijgt. ● 

Hans Cramer 

[advertentie] 

Van de penningmeester 



 

 

H 
et kerkebosje blijft ons bezig houden. 

Hoewel er verschillende informatiebronnen 

zijn, kunnen er maar enkele werkelijk 

betrouwbaar zijn. En dat zijn de officiële documenten 

zoals die door provincie en Tweede-Kamer openbaar 

zijn gemaakt of bij de gemeente ter inzage liggen. 

Uit deze stukken is de onderstaande chronologische 

volgorde van gebeurtenissen rond het Kerkebosje af 

te leiden. 

17 juli 2007: College van B & W besluit het nemen 

van het voorbereidingsbesluit uit te stellen tot 

december 2007 en stelt de Hulpstichting hier van op 

de hoogte. 

19 december 2007: Woonzorg Nederland dient 6 

bouwvergunningaanvragen in voor de bouw van 

appartementengebouwen in het Kerkebosje. 

December 2007: Dorpsvereniging verzoekt vele 

malen tevergeefs aan de Hulpstichting en Woonzorg 

om medewerking aan een infoavond. Pas na grote 

onrust in de wijk besluit de Hulpstichting eindelijk op 

31 januari na uitnodiging van de Dorpsvereniging 

uitleg te geven.  

20 december 2007: Gemeenteraad neemt 

voorbereidingsbesluit. 

Half januari 2008: Welstandscommissie is negatief 

over de bouwplannen. 

8 februari 2008: Gedeputeerde Staten van 

Gelderland noemen bouwen in het Kerkebosje 

ongewenst en verklaren dat bij een beoordeling over 

subsidieaanvragen van de Hulpstichting HL-Stichting, 

alternatieve inkomsten (kerkebosje) van de 

Hulpstichting in beschouwing zullen worden 

genomen. M.a.w.: inkomsten uit het Kerkebosje 

zullen van invloed zijn op eventuele toekenning van 

subsidie. 

februari 2008: Er duiken bestemmingsplannen uit 

1970 en 1980 op die van toepassing zijn op een deel 

van het Kerkebosje. Hier mag niet worden gebouwd. 

Blok 4, 5 en 6 liggen geheel of gedeeltelijk binnen 

deze bestemmingsplannen. 

27 februari 2008: Op verzoek van de gemeente buigt 

de Welstandscommissie zich nogmaals over de 

bouwplannen. Er volgt een negatief welstandsadvies.  

28 februari 2008: Woonzorg dient bezwaarschrift in 

tegen het nemen van een voorbereidingsbesluit. 

Ondanks de enorme weerstand in de wijk tegen de 

bouw, beweert Woonzorg dat er voor de bouw een 

toenemende belangstelling zou bestaan. 

11 maart 2008: Gemeente deelt mee dat er een 

monumentenvergunning dient te worden 

aangevraagd voor de blokken 1, 2, 3, 4 en 6 die 

binnen het Rijksmonument Heilig Landstichting 

liggen (blok 5 ligt erbuiten). De bouwaanvraag (d.d. 

19 december 2007) wordt aangehouden totdat de 

procedure rond de monumentenvergunning is 

afgehandeld. 

20 maart 2008: De door Woonzorg gewijzigde 

bouwplannen voor de blokken 1,3,4,6 worden door 

de gemeente als dusdanig gewijzigd beschouwd dat 

ze gezien worden als een nieuwe aanvraag voor een 

bouwvergunning. Als datum van indiening wordt 20 

maart bepaald waardoor de aanvraag binnen het 

voorbereidingsbesluit valt en dus beoordeeld dient te 

worden op grond van het nieuwe bestemmingsplan 

die bouwen verbiedt. Daarnaast blijven de oude 

bouwplannen in de running. 

3 april 2008: Bouwvergunningaanvraag voor blok 5 

geweigerd door gemeente ivm strijdigheid met 

bestemmingsplan (uit 1970).  

14 april: Zitting bezwarencommissie over bezwaar 

van Woonzorg Nederland tegen 

voorbereidingsbesluit. Woonzorg en Hulpstichting 

komen echter niet opdagen. 

25 april: Woonzorg vraagt geen 

monumentenvergunning aan maar dient een 

bezwaarschrift in tegen de eis tot het aanvragen van 

een monumentenvergunning. 

25 april: Bezwaarschrift Woonzorg tegen beoordeling 

wijzigingen bouwplan als een nieuwe bouwaanvraag. 

25 april: bezwaarschrift Woonzorg tegen weigering 

bouwvergunning blok 5. 

7 mei: de bezwarencommissie noemt de bezwaren 

van Woonzorg tegen het voorbereidingsbesluit 

ongegrond. 

7 mei: Minister Verburg beantwoordt vragen van de 

Tweede Kamer en noemt bebouwing Kerkebosje 

ongewenst. Volgens de minister moeten blok 4,5,6 

worden geweigerd. Daarnaast geeft de minister aan 

dat er grote twijfel bestaat of het bouwplan past 

binnen de bestemming: 'Grond bestemd voor 

stichtingen met niet commerciële doeleinden”.  Rijk 

en provincie gaan de gemeente adviseren in de 

procedure tegen Woonzorg. 

7 mei: Minister Verburg informeert de gemeente dat 

een natuurtoets noodzakelijk is vanwege de 

aanwezigheid in het Kerkebosje van vleermuizen en 

het vliegend hert. In het geval geen ontheffing wordt 

verleend mag er niet gebouwd worden. ● 
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Frank Glaser / Marleen Moggré 

Dorpsberichten 
Overzicht recente ontwikkelingen Kerkebosje 



V 
anaf 19 mei start de 

jaarlijkse Zonnebloem-

loterij en komen de 

lotenverkopers van de Zonne-

bloem weer bij u aan de deur 

om u te vragen Zonnebloem-

loten te kopen. 

De loten kosten € 2 per stuk en 

€ 0.80 daarvan komt ten goede 

aan de Zonnebloem Groesbeek. 

Van dat geld kunnen wij ver-

schillende leuke activiteiten 

voor onze Zonnebloemzieken 

organiseren. 

Wij hopen, dat u de Zonne-

bloem Groesbeek een warm 

hart toedraagt en loten zult 

kopen, zodat wij nog vele 

“Zonnedagen” voor onze 

gasten kunnen verzorgen. ● 
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Zonnebloemnieuws 
Marja van Rossum  

H 
et bestuur Stichting Gemeenschaps-

huis Heilig Landstichting: ’t Zaaltje 

maakt bekend dat met ingang van 

1 juni 2008 de huidige beheerder, de heer J. 

Duijnstee, zijn functie zal neerleggen. Het 

bestuur is volop bezig met het opvullen van 

deze vacature.  

Om de komende tijd uw gebruik van het 

gebouw zo optimaal mogelijk te laten verlopen 

kunt u in geval van vragen of opmerkingen 

contact opnemen met een van de volgende 

personen: 

Marie-Louise Hoppenbrouwers, T. 3225507 

Gerrit Coenen, T. 322 18 76 

Martijn Sijbers, T. 322 46 22 

Eric Peters, T. 358 38 38 

René Derkse, T. 348 28 80 

Verder wordt u verzocht als gebruiker om zo 

spoedig mogelijk relevante gegevens met 

betrekking tot contactpersonen e.d. van uw 

vereniging c.q. club door te geven via: 

zaaltjehls@hotmail.com 

Graag willen wij namens de dorpsvereniging 

de heer Jan Duijnstee heel hartelijk bedanken 

voor zijn gastvrijheid en zijn ondersteuning bij 

de bijeenkomsten en activiteiten die het 

bestuur van de dorpsvereniging in het Zaaltje 

organiseerde. 

Een dorpsvereniging heeft in haar dorp een 

ruimte nodig om met haar leden samen te 

komen. Jan Duijnstee besefte dat heel goed 

en was steeds bereid het bestuur van de 

dorpsvereniging met  raad en daad bij te 

staan.  

Jan heel hartelijk dank daarvoor. We wensen 

je veel succes in je nieuwe werkkring. ● 

‘t Zaaltje 
Eric Peters / Els de Witte 
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Dorpsberichten 

D 
e werkgroep speeltuintje heeft met de 

gemeente Groesbeek, dhr Van 

Grinsven, afspraken gemaakt over het 

plaatsen van een aantal nieuwe speel-

toestellen.  

Zoals u al heeft kunnen waarnemen zijn er 

een aantal speeltoestellen verwijderd. De 

schommel, de glijbaan en het houten klimrek. 

De reden hiervoor is dat deze toetstellen niet 

meer aan de huidige normen voldoen. Ook is 

het bankje verplaatst. Dit laatste om even-

tuele ouders of opa’s en oma’s in staat te 

stellen dichter bij de weg te kunnen zitten om 

eventuele kinderen die die kant op willen 

makkelijker te kunnen opvangen. 

Er komt een nieuwe schommel, een 

kleuterwip, een loopton en een nieuw klim 

toestel. De plaatsing van de toestellen zal 

plaatsvinden tussen eind mei en half juni. 

Door de gemeente wordt er naar gestreefd om 

alles voor 14 juni geplaatst te hebben. 

Daarnaast kunnen we begin 2009 in overleg 

met de gemeente nog een aantal toestellen 

plaatsen of laten vervangen. 

Op het voetbalveldje worden twee korfbal 

palen geplaatst. 

Veel speelplezier, 

namens de werkgroep Speeltuintje. ● 

Speeltuintje 
Carlo Buise 

I 
eder jaar in september wordt er in heel 

het land gecollecteerd voor het Koningin 

Wilhelmina Fonds (KWF). Sinds ruim een 

jaar ben ik wijkhoofd van Heilig Landstichting. 

Als wijkhoofd draag ik zorg voor de jaarlijkse 

collecte van het KWF in ons dorp. We zijn op 

zoek naar drie collectanten die gedurende één 

avond per jaar twee tot drie uur willen 

collecteren namens het KWF. 

De collecte voor de kankerbestrijding wordt dit 

jaar gehouden van 1 t/m 6 september. De 

bedoeling is dat de collectant in twee of drie 

straten binnen ons dorp collecteert. 

Geïnteresseerden die zich sterk willen maken 

voor de kankerbestrijding worden gevraagd  

contact met mij op te nemen zodat ik e.e.a. 

kan toelichten. ● 

Andreaslaan 23, 6564 AT HLS 

T. 3222387 

E. Machiel _Otten@hotmail.com 

Collectanten gezocht voor de Kankerbestrijding 

Machiel Otten  

O 
p 18 september organiseert de 

heemkunde werkgroep een avond 

over het oorlogsdagboek van een 

inwoonster van de Heilig Landstichting, 

mevrouw Roling-Taverne. Dit oorlogsdag-

boek, "Maar goed dat we niet alles wisten..." 

is onlangs gepresenteerd (zie bladzijde 8). In 

september schetsen we rond het dagboek een 

beeld van deze periode in Heilig Land-

stichting. Daarom zijn we op zoek naar 

materiaal over en uit die tijd. Hebt u bij-

voorbeeld foto's dan willen we die graag 

gebruiken op 18 september. 

  

Wilt u materiaal beschikbaar stellen, neem 

dan contact op met de heemkunde werk-

groep (Simonlaan 1, T 3602870). 

Vast bedankt.  

Heemkunde werkgroep Van ploeg tot Heilig Landstichting 
Marga van Schalkwijk  
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I 
edereen heeft ze wel gezien en gevoeld. 

De verkeersdrempels in de Rechterslaan. 

Ineens lagen ze er. De eerste keer 

eroverheen gaf een geweldige opdoffer. Alleen 

heel rustig rijden kan deze voorkomen.  

De plaatsing van de verkeersdrempels heeft 

alles te maken met de werkzaamheden op de 

Berg en Dalseweg. Omdat deze voor een deel 

afgesloten is vonden veel automobilisten een 

sluiproute door ons dorp. Door de vele auto’s 

en het harde rijden ontstonden gevaarlijke 

situaties. Om die tegen te gaan heeft de 

gemeente besloten de betreffende drempels te 

plaatsen.  

Zodra de werkzaamheden op de Berg en 

Dalsweg beëindigd zijn zullen de drempels 

weer worden verwijderd. ● 

Drempels 
Van de Redactie 

11-06-2008. Woensdag. 

Busreis naar Rolduc, Vaals en 

Aachen.  

De reis gaat over de nieuwe 

autoweg A 73 naar het zuiden; 

door de tunnels bij Roermond 

naar Rolduc, daar ligt het 

grootste abdijcomplex van 

Nederland. We worden 

ontvangen met koffie en 

Limburgse vlaai, waarna een 

rondleiding door het complex. 

Vervolgens rijden we naar Vaals, 

waar we op het Drielandenpunt 

de lunch gebruiken. Daarna gaan 

we naar Aken. In Aken heeft U 

drie uur de tijd om de vele 

bezienswaardigheden te bekijken 

en/of te wandelen over pleinen, 

langs fonteinen en door fraaie 

winkelstraten. U kunt ook van 

het geneeskrachtige water 

proeven of op een terras 

genieten van “ein Helles” of 

“Kaffee und Kuchen. Om 17.00 

uur keren we huiswaarts. Rond 

19.00 uur schuiven we in 

Gasterij Rozenhof aan voor een 3 

gangen dinerbuffet als afsluiting 

van deze dag. 

De kosten voor deze 

afwisselende reis bedragen, 

evenals vorig jaar, € 48.- per 

persoon voor leden. U wordt 

verzocht bij deelname dit bedrag 

voor 15 mei a.s. over te maken 

op bankrekening 1174.24.528 

t.n.v. KBO Heilig Landstichting 

onder vermelding van “reis 

Aken“. 

Introducés, niet leden van onze 

afdeling, kunnen voor zover er 

plaats is met deze reis mee. 

Voor hen bedragen de kosten 

€ 57.- 

Iedereen die meegaat ontvangt 

t.z.t. een plattegrond en 

beschrijving van Aken. 

Gymlessen in het komende 

seizoen. Wederom elke 

dinsdagmorgen van 9.15 tot 

10.00 uur gym. o.l.v. mevr. Elly 

Schaminee. Kosten voor een 

heel jaar € 75.- en elke maand 

‘n keer als afsluiting koffie. ● 

Katholieke Bond van Ouderen, Afdeling Heilig Landstichting 

Frans Geertsen  

N 
a veel jaren Unicef-

kaarten en cadeau-

artikelen te hebben 

verkocht wil ik nu mijn verkoop-

punt opheffen en het graag 

overdragen aan een nieuwe 

vrijwilliger. 

Het is leuk werk om op deze 

wijze bij te dragen aan het 

goede werk van Unicef voor 

kinderen die de steun van Unicef 

voor betere kansen zo hard 

nodig hebben. 

Het verkooppunt Heilig Land-

stichting kan al heel lang 

rekenen op veel mensen die elk 

jaar terug komen om allerlei 

mooie artikelen en wenskaarten 

te kopen. Voor hun aandacht en 

trouw wil ik ze dan ook heel 

hartelijk bedanken. 

Een nieuwe vrijwilliger kan zich 

aanmelden bij mevr. Els de 

Witte-van der Schoot en 

natuurlijk wil ik ook graag  

uitleggen wat het werk precies 

inhoudt en zo nodig op weg 

helpen. Mijn telefoonnummer is 

3227281. ● 

UNICEF 

Geertje Bouwer-Heida  



D 
eze dagboekaantekeningen, uitge-

geven onder redactie van de, ons 

welbekende, Heemkundewerkgroep 

Heilig Landstichting, is een uitgave van de 

Stichting “Van Ploeg tot Heilig Landstich-

ting”. Het dagboek, mooi uitgegeven en 

verluchtigd met foto’s, omvat 

aantekeningen uit 1942 (o.a. van 

de strenge winter) en de periode 

vóór en na de luchtlanding van 

de operatie Market Garden in 

1944. In soms maar enkele zin-

nen per dag wordt verslag ge-

daan van het gewone dagelijks 

leven tegen de achtergrond van 

de politieke situatie en het oor-

logsgeweld. Bij lezing word je 

vooral gefrappeerd hoe er niet 

gezeurd wordt over de bepaald 

niet gemakkelijke situatie en ook 

hoe stijlvol gedistantieerd gereageerd wordt 

op bijvoorbeeld de aftocht van de N.S.B.ers. 

Het eerste exemplaar van het boek is over-

handigd aan de burgemeester van Groes-

beek, drs. G. Prick. De kleindochter van 

Tineke van der Brug mocht dit doen voor 

haar grootmoeder, die dit boek van háár 

grootmoeder mede heeft helpen uitgeven. 

Deze gebeurtenis vond plaats in het 

Nationaal Bevrijdingsmuseum tijdens de 

officiële opening van de tentoonstelling 

“Nijmegen tussen bezetting en bevrijding”op 

23 april j.l.. 

De tentoonstelling “Nijmegen tussen bezet-

ting en bevrijding” was dertien jaar geleden 

te zien en is nu opnieuw heropend. Deze 

tentoonsteling, aangevuld met informatie uit 

het Nationaal Bevrijdingsmuseum 

zelf, is de moeite waard om 

(nogmaals) te bekijken; dit kan 

nog tot 28 september a.s.. 

Tevens vond tijdens de plechtig-

heid op 23 april een inleiding 

plaats door dr. Hardy Beekelaar, 

vice- voorzitter Stedelijk 4 & 5 

mei Comité, van de databank 

“Oorlogsdoden in Nijmegen 1939-

1945 “. Deze databank, onder 

www.oorlogsdodennijmegen.nl, is 

een digitaal monument voor de 

vele slachtoffers (vermoedelijk 

ongeveer 4000) , met name onder de Nij-

meegse bevolking. Door middel van een foto 

van ieder slachtoffer (voor zover bekend) en 

een toelichting op de persoon en op de 

oorlogsgebeurtenis waar hij of zij bij be-

trokken was, wordt de slachtoffers recht 

gedaan en de geschiedenis van Nijmegen 

geschreven. 

Alles bij elkaar was de opening een mooi 

gebeuren. De muzikale omlijsting werd 

verzorgd door Majorie Scholtz. Als u ooit in 

de gelegenheid bent om haar te horen 

zingen, sla dit dan niet over: zij zingt 

prachtig. ● 

 

Het dagboek “Maar goed dat we niet alles wisten” is te 

verkrijgen voor 10 euro bij  boekhandel Augustinus, 

de  Oude Mol, Bruna, VVV , Valkhofmuseum, 

Bevrijdingsmuseum Groesbeek  en bij  Marga van 

Schalkwijk, Simonlaan 1 tel 3602870. 
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“Goed dat wij niet alles wisten” 

Dorpsberichten 

Maria Quant  

Dit is de titel van een boekje dat dagboekaantekeningen bevat van mevrouw C.D. 

Röling –Taverne. Zij is de grootmoeder van de voorzitter van onze Dorpsvereniging, 

Tineke van der Brug. 
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Odion en de reis naar de zon  

Odion en de reis naar de zon is 

een familievoorstelling geïnspi-

reerd op de oud Egyptische 

cultuur. Een beleving voor jong 

en oud! Odion kan niet slapen, 

hij moet telkens aan zijn vader 

denken. Zijn vader is archeo-

loog en is op zoek naar de 

oorsprong van het oude 

Egypte. Odion zou zijn vader 

wel willen helpen met zoeken 

maar ja, hij moet gewoon naar 

school. Die nacht heeft Odion 

een heel bijzondere droom; 

een droom om nooit te ver-

geten! Kom kijken en beleef de 

indrukwekkende wereld van het oude 

Egypte. Er is een voorstelling iedere zaterdag 

en zondag in mei en juni om 13.00 en om 

15.00 uur. 

 

Engelenschatkamer 

De engelenschatkamer toont voorbeelden 

van kunstwerken en van volkskunst rond het 

thema engel. Engelen, ze zijn overal. In de 

schilder- en beeldhouwkunst, in kerken, in 

de literatuur, in films of gewoon als decora-

tieve accessoires. Ze komen voor in de drie 

monotheïstische godsdiensten: jodendom, 

christendom en islam. Ze worden uitgebeeld 

in verleden en heden. 

Joseph Semah concentreert zich in dit pro-

ject uitsluitend op een deel van een vers uit 

Leviticus (19:18): ‘Heb je naaste lief als 

jezelf’, met alle consequenties. Voor Semah 

betekent ‘tolerantie’ een constante vertra-

ging van de niet-liefde ten opzichte van de 

ander. De vertraging omvat het permanente 

gevecht tegen de eigen emotie of de ver-

dringing van het eigen gevoel ten opzichte 

van de ander.' Deze gedachtengang vormt 

het belangrijkste element in ‘Read Full Text’. 

Drie monden, drie ‘hemelse’ stemmen lezen 

simultaan uit de Thora in het Hebreeuws, uit 

het Nieuwe Testament in het Nederlands en 

uit de Koran in het Arabisch. 

De naastenliefde is via de Hebreeuwse Thora 

tot de wereld doorgedrongen. Het jodendom 

geeft als eerste grote monotheïstische 

godsdienst een aanzet tot een sociaal-

maatschappelijke blauwdruk: 

het gaat niet alleen meer om 

de relatie mens-God, maar ook 

om de relatie mens-mens. In 

de drie godsdiensten geeft God 

aan de mens de opdracht een 

ideaal van sociale rechtvaar-

digheid na te streven. 

Ad van Liempt (Eindhoven, 

1946) toont een voorstudie 

voor het schilderij ‘Dürer 

achterna’. Van Liempt zoekt 

ondermeer inspiratie bij kunstenaars uit de 

renaissance, zoals Albrecht Dürer of Jacopo 

da Pontormo. De grafiek van Dürer ligt al 

jaren binnen handbereik op de werktafel van 

Van Liempt. Vaak gebruikt hij daaruit een 

detail als aanzet tot een doek of een serie 

tekeningen. Een enkele keer blijft een beeld 

zo dwingend in zijn hoofd hangen dat hij er 

gebruik moet van maken. Na allerlei om-

wegen, schetsen en uitgewerkte tekeningen 

ontstaat het doek, ineens. Dan blijft Van 

Liempt ervan af, ook al merkt hij hoe dicht 

hij bij de meester is gebleven. Dan telt 

iedere lijn.  

Julia Winter (Moskou, 1965) 

interpreteert de figuur van de 

engel op een geseculariseerde 

en eigentijdse manier. Mensen 

die in haar persoonlijk leven 

en de geschiedenis van haar 

land een bijzondere rol hebben 

gespeeld zijn voor haar een 

metafoor geworden voor 

brengers van boodschappen, 

voor beschermers en bewakers 

van het menselijk bestaan. Het 

veelvuldig gebruik van mate-

rialen zoals glas, spiegels, 

textieldraden of haren verwij-

zen naar het onstoffelijke 

karakter van dit engelachtige. 

Poëzie en lettertekens hebben 

als vast onderdeel van haar beeldentaal een 

gelijkwaardige betekenis.  

Deze expositie is nog t/m 31 augustus 2008 

te zien in Museumpark Orientalis. ● 

Communicatie afdeling 
Museumpark 



H 
ee wethouder, hoe zit dat nou 

met het speeltuintje. Komen ze 

met groot materieel, toestellen 

worden verplaatst of weggehaald, wat 

zandvlaktes blijven leeg. Twee 

buurtbewoners/grootvaders stellen 

dezelfde vraag, kleinkinderen komen op 

bezoek en willen spelen en de helft is 

weg. Vervelend, want nadat een groep 

buurtbewoners maanden actief aan 

plannen gewerkt heeft en uiteindelijk 

heeft beslist wat er nieuw gaat komen, 

blijkt de leverancier de vraag niet aan 

te kunnen. En dat betekent dat levering 

uitgesteld wordt en de speeltuin er 

onvoltooid bijligt. Dat is heel vervelend, 

want dat betekent ook dat goed 

samenspel tussen bewoners en 

gemeente wordt gesmoord in de 

uitvoering. Ondanks dat beide 

grootvaders nu teleurgesteld zijn en tot 

de zomervakantie moeten wachten tot 

ze alle toestellen kunnen gebruiken (je 

ziet het al voor je), hoor ik veel 

tevredenheid over de manier waarop de 

renovatie van de speeltuin is 

aangepakt. Een gezamenlijk vraagstuk, 

en een gezamenlijke oplossing, dat riekt 

naar meer. Gemeente en bewoners als 

partners, zo wordt dat helaas niet altijd 

ervaren. 

Veel vragen ook over de toekomst van 

het Kerkebosje. Mijn collega Thijssen 

heeft tijdens de informatieavond helder 

het standpunt van het college 

weergegeven, een standpunt dat ook 

door de Raad wordt gedeeld. We zijn 

ertegen, en dat verandert niet. Ook niet 

als de bouwers hun juridisch gelijk 

krijgen. En zover is het nog lang niet en 

we gaan ervan uit dat dat ook niet 

gebeurt. We vinden het museum echter 

wel een toeristisch-economische factor 

van betekenis, zeker tegen de 

achtergrond van het monumentale 

karakter van het gehele plangebied. En 

om dat in stand te houden, zijn we als 

college aan het bekijken wat onze 

bijdrage daaraan kan 

zijn. Ondanks soms 

wat overlast van 

bezoekers met auto’s, 

is het ook voor ons 

dorp van belang dat 

het museum goed 

draait en de gebouwen 

in goede vorm worden gebracht. 

En als laatste nog dit: onlangs ben ik 65 

jaar geworden, krijg nu AOW en kan 

voor  minder geld met de bus. Op de 

een of andere manier is dit toch een 

leeftijd die mensen aan het denken zet, 

wat kan ik nog, wat wil ik nog. Gelukkig 

voel ik me vitaal en ben wethouder met 

veel plezier. Het is plezierig ook veel 

mensen om me heen te zien, die ook al 

zo oud zijn en die ook heel erg 

betrokken zijn bij hun omgeving. Ik ben 

daar blij om, want in onze samenleving, 

die gelukkig wat minder individualistisch 

aan het worden is, zijn deze mensen 

van groot belang. Binnenkort gaan we 

beginnen met het ontwikkelen van 

beleid rondom mantelzorg, u weet wel, 

die zorg die heel veel mensen met veel 

liefde, maar ook met steeds zwaardere 

zorgen, geven aan hun directe 

omgeving. Als we elkaar daarin beter 

kunnen steunen, dan gaat het alweer 

een stukje beter met ons. Ik hou me 

aanbevolen voor uw suggesties. ● 

Pim Spaan 

Nijmeegsebaan 72 

6564 CH Heilig Landstichting 

T 360 49 36 

M 06 542 661 89 

pimspaan@chello.nl  
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Outback en Aboriginals 

H 
oewel Australië in werkelijkheid een sterk 

geürbaniseerde samenleving is, spreekt voor 

velen het Australië van de Flying Doctors het 

meest tot de verbeelding. Boerenbedrijven met een 

oppervlakte zo groot als Nederland, ver weg van alles 

en iedereen, zijn in onze ogen een bijzonderheid. Als 

je vanuit Sydney richting het binnenland rijdt, ga je 

eerst een bergketen over die van Victoria tot aan 

Queensland loopt: the Great Dividing Range.  Na de 

bergen komt het vlakke en vruchtbare achterland over 

een gebied van ongeveer 250 km. Daarna begint de 

woestijn: the Outback. Duizenden kilometers rood 

zand met hier en daar een struik. Een rijtje gumtrees 

(gombomen) verraadt de loop van een (meestal 

slechts tijdelijk stromend) riviertje. Af en toe kom je 

wat geiten tegen of groepjes emoes. Bij het vallen van 

de avond worden de kangoeroes en walibi’s actief. De 

koplampen van een auto hebben een bijzondere 

aantrekkingskracht op deze buideldieren, waardoor er 

veel aanrijdingen plaatsvinden met kangoeroes: de 

zogenaamde roadkill. Het wordt dan ook afgeraden om 

na zonsondergang nog te gaan rijden.  Indrukwekkend 

zijn de ‘roadtrains’, enorme trucks met opleggers plus 

nog een of meerdere aanhanger(s). Soms zijn deze 

roadtrains wel 50 meter lang. Ze stoppen nergens voor 

en denderen over kilometers asfalt door de woestijn. 

Af en toe kom je een dorpje tegen of een roadhouse: 

benzinepomp annex wegrestaurant annex 

supermarktje. De dorpjes zijn vaak overblijfselen van 

oude goudmijn of opaalmijn nederzettingen. Als je 

woont in zo’n gehucht, dan kan het zijn dat de 

eerstvolgende plaats 500 km verderop ligt en dat het 

dichtstbijzijnde ziekenhuis misschien wel op 1000 km 

afstand is. Als je acute medische hulp nodig hebt, kun 

je een beroep doen op de Royal Flying Doctors, een 

organisatie die sinds de jaren 20 van de vorige eeuw 

actief is. De medische hulp die door de Flying Doctors 

gegeven wordt is gratis en voor iedereen (ook 

toeristen) beschikbaar. Via de meldkamer wordt niet 

alleen hulp per vliegtuig geleverd, maar via een 

eenvoudige vragenkaart en een speciaal 

samengestelde medicijnbox kan ook telefonisch een 

diagnose worden gesteld en medicatie worden 

gegeven. De patiënt krijgt dan bijvoorbeeld de 

instructie om doosje nummer 9 uit laadje 3 van de 

medicijnbox te gebruiken. In Broken Hill, de grootste 

outbackplaats van New South Wales, hebben we een 

bezoek gebracht aan de Flying Doctors. Vanuit hun 

basis bestrijken ze een gebied zo groot als de VK en 

Ierland bij elkaar (waar slechts 12.000 mensen 

wonen). Wijzelf waren enorm gefascineerd door de 

woestijn. De enorme leegte, de prachtige rode 

kleurschakeringen, de grillige gumtrees, de 

betoverende zonsondergangen en daarna de meest 

fantastische sterrenhemel die je je maar kunt 

voorstellen. Een hele dag rijden op één lange rechte 

weg, om de 25 km een tegenligger (meestal een 

roadtrain of pensionadas met caravan), het zinderende 

asfalt, de zon reflecterend aan het eind van de 

horizon…… 

Een van de dorpjes die we onderweg passeerden was 

Wilcannia, een oude mijnplaats met nog enkele 

historische gebouwen, maar nu vooral bekend doordat 

het een plaats is waar voornamelijk Aboriginals wonen 

en waar in het verleden nogal eens opstootjes 

plaatsvonden. De Aboriginals en Torres Strait Islanders 

zijn de inheemse bewoners van Australië. Ze 

bewoonden Australië waarschijnlijk al zo’n 60.000 jaar 

voordat de Nederlanders het gebied omdoopten tot 

Nieuw Holland. Er zijn veel verschillende stammen en 

er zijn meer dan 300 verschillende Aboriginal talen. 

Ongeveer 4% van de Australische bevolking is 

inheems. De verhouding  tussen de ‘nieuwkomers’ en 

de inheemse bevolking is niet altijd even goed. In de 

vorige eeuw zijn honderdduizenden Aboriginal 

kinderen bij hun ouders weggehaald en geplaatst bij 

blanke Europeanen of in tehuizen om hen een 

westerse, christelijke achtergrond bij te brengen. Als 

de kinderen volwassen waren werden ze vaak te werk 

gesteld als hulp in de huishouding of in het 

boerenbedrijf. Velen van hen hadden geen band meer 

met hun familie en hun culturele en historische 

achtergrond. Ze worden de Stolen Generation 

genoemd. Tot in de jaren 70 van de vorige eeuw heeft 

dit plaatsgevonden. Recent heeft de Australische 

regering excuus aangeboden aan de inheemse 

bevolking voor hun handelswijze in het verleden. Mede 

als gevolg van de Stolen Generation, maar ook door de 

culturele verschillen, is het welvaart- en welzijnsniveau 

van Aboriginals lager dan in vele 3e wereldlanden. De 

gemiddelde levensverwachting is 17 jaar minder dan 

van de niet-inheemse Australiër. Er komt veel 

ongeletterdheid voor en alcoholisme, overgewicht 

(diabetes), mishandeling en incest zijn serieuze 

problemen. Hoewel er veel aandacht voor deze 

problemen is, lijken er vooralsnog geen goede 

oplossingen te zijn. Recent hadden onze kinderen een 

project op school over Australische identiteit met als 

uitgangspunt meer begrip voor elkaar. Hopelijk lukt 

dat ook met de volgende generatie. ● 

Letter from Down Under 
Marian van Kraaij, bestuurslid van onze dorpsvereniging is samen met haar man Bastiaan 

en kinderen Ruben en Evi een jaar in Sydney, Australië. Ze schrijft voor de Oorschelp over 

haar verblijf aldaar. 

Marian van Kraaij  
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Kijk op de website voor het laatste nieuws 

Uitvaartcentrum Oud-Mariënboom geopend 

P 
aul Depla heeft woensdag 21 mei 

uitvaartcentrum Oud-Mariënboom 

geopend door een glaskunstwerk te 

onthullen, dat is ontworpen door Ted Felen en 

“In paradisum” als titel kreeg. 

Stadsdichter Victor Vroomkoning las een 

aantal gedichten voor over Nijmeegse 

begraafplaatsen en vertelde over eenzame 

uitvaarten waarbij hij als stadsdichter een 

bijzondere rol had. 

Villa Oud-Mariënboom, gelegen aan 

de Groesbeekseweg, is een 

Rijksmonument. Er zijn historische 

gegevens bekend over deze plek die 

dateren van 1537. In 1822 werd een 

villa gebouwd, die in 1875 ingrijpend 

werd verbouwd. 

Klopper & Kramer Begrafenis- en 

crematieverzorging kocht het pand 

in 2005. Na een periode van 

ontwerpen en aanvragen van 

vergunningen, heeft in 2007 de 

renovatie plaats gevonden. Om meer 

mogelijkheden te hebben voor de 

nieuwe bestemming als afscheidshuis en 

intiem rouwcentrum was een aanbouw nodig. 

In de kamers en suite op de begane grond zijn 

opbaarruimtes gerealiseerd. 

De buurtbewoners zijn blij dat het fraaie pand 

met lommerrijke tuin in oude luister is 

hersteld.● 

Persbericht 


