
A l jarenlang bestaat er een 
duidelijke wens bij bewoners 
van de Simonlaan en 

Lucaslaan om het pad achter en 
tussen hun huizen bij donker te 
verlichten. Tot voor kort zijn pogingen 
om deze nachtverlichting te realiseren 
op niets uitgelopen. 
De dorpsvereniging heeft eind mei 
2008 deze wens nog 
eens schriftelijk  kenbaar 
gemaakt aan de 
gemeenteraad en deze 
vraag op 18 juni voor 
een raadscommissie 
nog eens toegelicht. 
Onlangs ontvingen wij 
een mededeling van de 
raadsgriffier dat de 
gemeente het 
aanbrengen van 
verlichting langs het 
semi-openbare 
achterpad zal ondersteunen.  

Het leveren en plaatsen van de 
ornamenten zal voor 50% door de 
gemeente bekostigd worden. Stroom 
en onderhoud zouden door de 
woningcorporatie en de bewoners 
moeten worden bekostigd. 

Wij zullen met de 
gemeente en de 
woningcorporatie verder 
overleg voeren en 
hopen binnenkort met 
een voor de bewoners 
acceptabel voorstel te 
kunnen komen. 
Wij hopen dat 
bovengenoemde aanhef 
“en toen werd het licht” 
dan ook echt waar 
wordt. ● 
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Copy voor de volgende editie: vóór 18 november bij de redactie.  

Frans Geertsen 

D e afgelopen maanden 
hebben financieel in het 
kader gestaan van de 

barbecue en de voorbereiding van het 
preuvenement. 
Gelukkig hebben de meesten van u 
op eigen initiatief de contributie voor 
dit jaar overgemaakt en heeft ook de 
gemeente een bijdrage gestort voor 
de organisatiekosten. De laatste 
leden die nog moeten betalen 
ontvangen eerstdaags een 
uitnodiging. Verder zijn we aan het 
bezien of ook wij de contributie - per 
machtiging - automatisch kunnen 
gaan innen. Over een eventuele 

verhoging van de contributie, zoals 
dat aan de orde is gekomen tijdens de 
laatste ledenvergadering, is nog geen 
voorstel geformuleerd. Ik houd u op 
de hoogte.  
Lid worden kan ook nog steeds. Een 
derde van de adressen in het dorp is 
lid, dat kan inhouden dat uw buren 
aan beide kanten nog geen lid zijn. 
Wellicht een goed onderwerp om over 
de heg aan de orde te stellen. Want is 
niet een van de belangrijkste doelstel-
lingen van de vereniging, het met 
elkaar in contact komen.....?! ● 

Hans Cramer 

Lid worden kan nog steeds 
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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. 

Maria Quant 
Marleen Moggré 
Els de Witte-van der Schoot  
Koen Broersma 

Contact: 
Andreaslaan 9  
6564AS Heilig Landstichting 
T: 3230682 
E: mwaquant@hotmail.com 

COLOFON 

REDACTIE 

Wijkwensen 

I n mei was in het Groesbeeks 
Weekblad en op de website van 
onze dorpsvereniging te lezen 

dat inwoners van Groesbeek bij de 
gemeente wensen konden indien 
voor voorzieningen of activiteiten in 
de wijk. De gemeente had hier 
30.000 euro voor uitgetrokken. Op 
de hoorzitting van 18 juni j.l heeft 
het bestuur de twee door haar 
ingediende wensen gepresenteerd 
en verdedigd. Voor het aanbrengen 
van verlichting op de paden achter 
de woningen van de Lucaslaan en 
Simonlaan, een zeer lang 
gekoesterde wens van de betrokken 
bewoners, is een subsidie 
beschikbaar gesteld. Het idee zal in 
samenwerking met de gemeente en 
de woningcorporatie nader worden 
uitgewerkt. Ook voor onze tweede 
wens om een of twee Jeu de Boules- 
banen met enkele bankjes aan te 
leggen is geld beschikbaar gekomen. 
Wij hebben aan de werkgroep 
speeltuintje en omgeving gevraagd 
om hier samen met iemand van het 
bestuur en van de afdeling openbare 
werken een plan voor te maken. 
 

Midzomerfeest 

O p 14 juni vierde het 
Oranjecomite het vijftig-
jarig bestaan met 

spetterende Olympisch kinderspelen. 
Het was een goede beslissing van 
het OC om het traditionele 
Koninginnedag feest te verplaatsen 
naar juni. Zo konden ook de 
kinderen van de partij zijn, die 
anders op vakantie zouden zijn 
geweest. En dat waren er veel dit 
jaar. De burgemeester die het 
midzomer feest opende onthulde 
ook het cadeau van het OC aan de 

wijk: een tafeltennistafel op het 
Oranjeveldje. Heel heel hartelijk 
dank daarvoor. Na afloop van de 
kinderspelen had het bestuur in 
samenwerking met het 
Oranjecomité een dorps-BBQ 
georganiseerd waar naast de 
feestvierende kinderen en hun 
ouders, ook veel andere 
dorpsgenoten aan deelnamen. De 
sfeer was prima, het weer hield zich 
goed, er was voldoende eten en 
volop praat. Wat het bestuur betreft 
voor herhaling vatbaar. 
 

Preuvenement 

V ia de dorpsinfo die u kort 
geleden in uw brievenbus 
hebt gekregen lieten wij al 

weten dat  het bestuur samen met 
de horeca-ondernemers uit ons dorp 
op 21 september a.s. vanaf 16 uur 
voor alle dorpsbewoners een 
Preuvenement organiseert in en 
rond de Piet Gerritszaal aan de Mgr. 
Suyslaan. Over de kosten en de 
manier van aanmelden vindt u 
verderop in deze Oorschelp meer 
informatie. Wij hopen op 21 
september -onder het genot van 
wijn en spijzen van de ondernemers 
uit ons dorp - velen van u te mogen 
ontmoeten.  
 

Het Zaaltje 

I n juli heeft het bestuur kennis 
gemaakt met het vernieuwde 
bestuur van het Zaaltje.  

Beide besturen zijn van mening dat 
het Zaaltje als gemeenschapshuis  

Vervolg  

Van de waarnemend voorzitter 

Els de Witte 

Het vakantieseizoen loopt ten einde. Helemaal stil gezeten hebben we niet. 
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een belangrijke functie moet hebben in het 
dorpsgebeuren.  

Beide besturen staan zeer open voor nieuwe 
initiatieven. Ideeën of wensen voor nieuwe 
activiteiten kunt u kenbaar maken bij het 
bestuur van de dorpsvereniging en/of het 
bestuur van het Zaaltje. Een nieuw 
gezamenlijk initiatief is om op iedere laatste 
vrijdag van de maand van 17 uur tot 20 uur  
de mogelijkheid te bieden elkaar te ontmoeten 
tijdens een dorpsborrel. Alle bewoners van 
Heilig Landstichting zijn welkom. De eerste 
dorpsborrel is op 29 augustus a.s., de 
volgende zijn op 26 september, 31 oktober en 
28 november. 
 

Verkeersdrempels 
Navraag bij de gemeente leerde ons dat de 
reconstructie van de Oude Kleefsebaan vóór 
de vierdaagse klaar had moeten zijn. Helaas 
bleek dat niet haalbaar. Momenteel is men 
bezig met het afmaken van de reconstructie, 
waardoor daar nu nog steeds eenrichtings-
verkeer van kracht is. Verwacht wordt dat 
men nog in totaal drie weken nodig heeft. Zo 
spoedig mogelijk daarna zullen de tijdelijke 
drempels worden verwijderd. 

Algemene Ledenvergadering 

D e eerstvolgende ledenvergadering van 
de dorpsvereniging vindt plaats op 31 
oktober a.s. om 17 uur in het Zaaltje. 

Op de agenda staan in ieder geval de 
voordracht van de nieuwe bestuursleden en 
het afscheid van Tineke van de Brug, Frans 
Geertsen en Wil Peters. Elders in deze 
Oorschelp kunt u lezen over hoe de voordracht 
van nieuwe bestuursleden tot stand komt. Het 
bestuur is verheugd dat twee dorpsbewoners 
zich inmiddels beschikbaar hebben gesteld. 
Een officiële uitnodiging voor de algemene 
ledenvergadering, de agenda en de 
bestuursvoordracht worden u vóór 31 oktober 
toegezonden. Na afloop van de algemene 
ledenvergadering is er tijdens de dorpsborrel 
volop tijd en gelegenheid om met de 
vertrekkende bestuursleden te spreken, 
kennis te maken met de nieuwe bestuursleden 
en ander meer of minder belangrijke 
dorpszaken met elkaar te bepraten. ● 

 

Secretariaatsadres: Nijmeegsebaan 154 
Website: 
www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl 

Vervolg—Van de waarnemend voorzitter 

Benoeming van bestuursleden 

D e benoeming van bestuursleden is 
statutair geregeld. Dit houdt met 
name het volgende in: 

De bestuursleden worden benoemd door de 
Algemene Ledenvergadering (ALV).  

De benoeming van bestuursleden gebeurt met 
volstrekte meerderheid, dat wil zeggen: de 
helft plus één.  

In de ALV wordt tevens het aantal bestuurs-
leden vastgesteld. Bestuursleden moeten 
uiteraard lid zijn van de dorpsvereniging. De 
voordracht van bestuursleden kan plaats-
vinden door het bestuur en door de leden. 

• Door het bestuur: deze voordracht gebeurt 
bij de oproeping voor de ALV. 
 

• Door de leden: als een aantal leden een 
bestuurslid wil voordragen, moet dit 
gebeuren op een ALV waarbij 1/10 deel van 
het aantal dan stemgerechtigde leden 
achter de voordracht van dat bestuurslid 
staan. Deze voordracht moet voor aanvang 
van de vergadering bij het bestuur worden 
ingediend.  

Men is in de ALV stemgerechtigd wanneer een 
lid dat de contributie heeft betaald aanwezig is 
in de vergadering of iemand gevolmachtigd 
heeft of een begunstiger is van de vereniging.  

Aan elke voordracht kan het bindende 
karakter worden ontnomen indien tenminste 
twee/derde van de stemmen daartoe in de 
vergadering besluiten. Als er meer dan een 
bindende voordracht is, geschiedt de 
benoeming uit die voordrachten. ● 



T ijdens de zomerperiode zijn er geen 
nieuwe ontwikkelingen rond het 
Kerkebos geweest. 

Op maandag 18 augustus j.l. is er een 
hoorzitting geweest over de bezwaren die 
Woonzorg heeft ingediend bij de gemeente 
tegen de afwijzing van blok 5 en tegen de 
verplichting om een monumenten-

vergunning aan te vragen voor de blokken 
1 t/m 4 en 6. 

Er waren een aantal omwonenden 
aanwezig. 

In de volgende Oorschelp zal er 

4 Nummer 8,  Jaargang 2 

Marleen Moggré 

A ls vervolg op het stukje in de vorige 
Oorschelp deelt het bestuur van 
Gemeen-schapshuis ’t Zaaltje mee dat 

men druk doende is om de vacature van 
beheerder vervuld te krijgen. Het bestuur is 
gedeeltelijk vernieuwd (o.a. een nieuwe 
voorzitter). 
Men is bezig te inventariseren wat de 
mogelijkheden voor ’t Zaaltje zijn. Het bestuur 
heeft er zin in. Goede ideeën zijn welkom! 
Per 1 september zullen de gebruikelijke 
activiteiten weer opgestart worden. 
Ondertussen heeft de interimbeheerder Bert 
Buil zich enthousiast van zijn taak gekweten. 
Tijdens de 4-daagse heeft hij met vrijwilligers 
en daarnaast ook leden van het bestuur vijftig 
wandelaars onderdak gegeven en verzorgd. 
Hij geeft de volgende impressies weer. 

De 4-daagse-lopers sliepen, ontbeten en 
dineerden in ‘t Zaaltje. De maaltijden werden 
in het cafégedeelte opgediend. Buiten was er 
een tent opgezet waar het gezellig toeven 
was; men vermaakte zich goed. 
De lopers waren vijfendertig mannen en 
vijftien vrouwen, meestal lid van een 
wandelclub, afkomstig uit verschillende delen 

van het land. Eén van 
de gasten was een 
gepensioneerd politie-
agent die, samen met 
zijn vrouw, voor de 4-
daagse met zijn 
camper uit Zuid-
Frankrijk terug-

gekomen was. 
’s Morgen om half drie stonden de eerste 
lopers op, de vijftig-kilometer-lopers die om 
vier uur mochten starten. De laatsten (d.w.z. 
de dertig-kilometer-lopers) vertrokken om 
ongeveer zeven uur uit ’t Zaaltje. De eersten 
waren om half twee terug en de laatsten 
kwamen vlak vóór het eten aangestrompeld. 
Dan kon men 
lekker douchen, 
zich laten 
masseren en iets 
drinken alvoren 
het diner werd op-
gediend. Daarna 
nog wat kletsen en 
dan weer naar 
bed. 
Eén loper heeft het moeten opgeven na 
achttien keer succesvol de tocht volbracht te 
hebben. Hij had dit jaar weinig getraind. De 
eerste dag kreeg hij een bloedblaar en moest 
hij stoppen. Deze man wilde toch niet terug 
naar huis en bleef helpen (broodjes maken en 
rondbrengen). 

Al met al was het verblijf geslaagd. Men kijkt 
alweer uit naar het volgend jaar. 

Mogelijk worden de bewoners van Heilig 
Landstichting volgend jaar uitgenodigd om 
tijdens de 4-daagse, om in de stemming te 
komen, ’s avonds iets op het terras te komen 
drinken. 

U zult het horen via de Oorschelp. ● 

‘t Zaaltje 

Maria Quant  

Dorpsberichten 

Recente ontwikkelingen Kerkebosje 

In gesprek met de voorzitter van het bestuur van 
Gemeenschapshuis ’t Zaaltje, Marie-Louise Hoppenbrouwers. 



I n het weekend van 13 en 
14 september wordt in het 
hele land Nationale 

Ziekendag gevierd. Dit is een 
dag, die in het teken staat van 
gezonden en zieken. 

Ook de Zonnebloem Groesbeek 
besteedt daar aandacht aan en 
biedt haar zonnebloemgasten 
een gezellige dag aan tegen 
een geringe bijdrage van € 15. 

Op zaterdag 13 september 
vertrekt er om 10.30 uur een 
bus vanaf het marktplein in Groesbeek naar 
Paleis ’t Loo in Apeldoorn. Na ontvangst met 
koffie en een “Loogebakje” bezoeken we het 
paleis en de tuinen. Dit bezoek duurt tot 
ongeveer half vier en daarna vertrekken we 

weer richting Groesbeek. In ’t 
Witte Huis in Lent zullen wij 
nog gebruik gaan maken van 
een uitgebreide koffietafel. 
Aansluitend is er om 19.00 uur 
een H. Mis in de kerk Cosmas 
en Damianus in Groesbeek, 
die opgeluisterd zal worden 
door het jongerenkoor Vivace. 
De hele dag zult u begeleid 
worden door onze 

zonnebloemvrijwilligers.  
U bent van harte uitgenodigd. 

U kunt zich telefonisch opgeven vóór 1 
september bij Truus Eeren tel. 3975456 ● 
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Zonnebloemnieuws 
Marja van Rossum  

S inds kort is nieuws over de 
activiteiten van de Vrienden te 
vinden op de website 

www.museumparkorientalis.nl; vervolgens 
“vrienden” aanklikken en dan 
“activiteiten”. 

Een activiteit die 
inmiddels al ruim 
achter ons ligt, waren 
de lezingen “Mens-
wording in beeld”.  J. 
van Lier, J. van Laar-
hoven en A. van Bom-
mel lieten vanuit res-
pectievelijk de Joodse, 
de Christelijke en de 
Islamitische kunst zien 
hoe in deze godsdien-
sten gestalte is gege-
ven aan de mens-
wording. 

Een uitvoeriger verslag hiervan is in onze 
nieuwsbrief van augustus opgenomen. Als 
u vriend bent, hebt u deze inmiddels 
ontvangen. Zo niet, dan is ook deze te 

lezen op de website, of, als u er prijs op 
stelt, sturen wij u deze toe. 
(tel.Fr.Dekkers, 3231308). 

Bij de komende tentoonstelling in het 
museum over “Religie en humor” organi-
seren wij op zondag 5 oktober drie korte 
lezingen met als titel: “Met humor beke-
ken”. 

Prof.J. Thurlings, N. Keizer en A. van 
Bommel nemen ons mee langs de 
humoristische wegen van Christendom, 
Jodendom en Islam. 

Zondag 26 oktober gaan we op excursie 
naar multicultureel Aken. De bus vertrekt 
om 7.30 uur vanaf het kerkplein in 
H.Landstichting en is daar om 22.00 u 
terug. 

Uiteraard kunt u ook over deze komende 
activiteiten informatie krijgen, via de 
website of via een telefoontje naar Francis 
Dekkers, secretaris van de Vereniging 
Vrienden. ● 

Francis Dekkers 

“Vrienden van Museumpark Orientalis” 



Het afgelopen midzomerfeest en 50-jarig 
jubileum was voor ons een groot succes. De 
Olympische optocht met voorop oud-
bestuurslid Piet Sengers die de fakkel droeg, 
door de buurt naar het veldje. Toen een 
grootse opening door burgermeester Prick die 
de “vlam” onstak. Daarop ook nog de 
onthulling van de tafeltennistafel, die ter ere 
van het 50-jarig bestaan van het 
Oranjecomité werd geschonken! Deze staat 
samen met de boom symbool voor een 
centrale ontmoetingsplaats in ons dorp. De 
kinderen gingen vervolgens vol enthousiasme 
aan het sporten, met een terras vol 
toeschouwers. De sjoelbak werd ook weer een 
spektakel en voor de denkers was er een quiz, 
die Perry heeft gewonnen. De prijsuitreiking 
werd voor 12 kinderen uit 4 categorieën nog 
extra mooi door het zelfgemaakte podium 
voor plaats 1, 2 en 3. 

Met een frietkraam voor de kinderen en een 
ijsje werd voor hen de dag afgesloten. Voor de 

anderen ging het verder met een door de 
dorpsvereniging goed verzorgde en lekkere 
BBQ ! 

Nu, aan het einde van de zomer, gaan we ons 
weer inzetten voor een geweldig 
sinterklaasfeest, ook voor de 50ste keer! 

Op 15 november komt de goedheiligman weer 
aan in Nederland en hopelijk hebben hij en 
zijn pieten en paard tijd om in het weekend 
van 23 november ons een bezoek te brengen. 
Daarbij gaan we een leuke middag verzorgen, 
waarbij we de hulp van acterende 
dorpsbewoners goed kunnen gebruiken. Laat 
het ons weten als je zin en tijd hebt! ● 
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Dorpsberichten 
Nieuws van het Oranjecomité 

het Oranjecomité  
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O nze enthousiaste club van acht mannen 
en vrouwen moet helaas definitief 
afscheid nemen van Willeke Termeer, 

onze geweldige penningmeester! Daarom kan ons 
bestuur weer versterking gebruiken. Ben je 
creatief, handig en vind je het leuk om voor 
kinderen te organiseren, meld je dan aan.Voor de 
verhoudingen binnen het bestuur, gaat onze 
voorkeur uit naar een mannelijk bestuurslid. 

De voorbereiding van het midzomer- en 
Sinterklaasfeest kost gemiddeld 9 tot 12 avonden 

per jaar - naast de aanwezigheid bij de 
festiviteiten zelf (creatieve invulling, onderhoud 
en aanvullen attributen, sponsoring, collectes, 
publiciteit, enzovoort). 

Geïnteresseerden kunnen bellen of mailen met 
ons secretariaat: p/a Wieke Coenen-Sinia, tel. 
(024) 322 18 76, e-mail: w.sinia@wxs.nl. ● 

GEZOCHT: nieuwe bestuurslid voor het Oranjecomité! 

SINT MAARTEN LAMPIONNENTOCHT 

O ok dit jaar willen we ter gelegenheid van Sint 
Maarten met de Heilige Boontjes een 
lampionnentocht door de wijk houden. Noteer 

alvast in de agenda: dinsdag 11 november Sint Maarten 
lampionnentocht! 

Nadere info volgt via de website van de dorpsvereniging 
en de mailinglist van de Heilige Boontjes. Hou deze dus 
in de gaten! 

Wie van de Boontjes wil helpen bij het organiseren van 
de lampionnentocht? Geef je z.s.m. op bij Wendela 
Woddema-Bot woddema@chello.nl. ● 

DE HEILIGE BOONTJES 
Wendela Woddema-Bot  

Kinderhoek 
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Dorpsberichten 

V anaf 4 januari 2008 is uitvaart-
centrum Oud-Mariënboom in 
gebruik. 

Voorheen was de firma Klopper & 
Kramer gevestigd aan de St.Annastraat, 
maar op deze nieuwe locatie is veel 
meer mogelijk: er zijn bijzondere 
rouwkamers en er kan een afscheids-
plechtigheid in kleine kring (tot onge-
veer dertig man) worden gehouden. 
Klopper & Kramer staat voor een 
persoonlijke benadering en dat straalt 
de villa ook uit. 

Op zondag 21 september wordt een 
OPEN DAG gehouden, van 12.00 tot 
16.00 uur. De open dag wordt gecom-
bineerd met een kleinschalige uitvaart 
informatie markt. Bart Kramer meldt dat 
er verschillende informatiestands zullen 
zijn. Zo zullen o.a. de begraafplaatsen 
Heilig Land Stichting en Jonkerbos 
worden vertegenwoordigd, evenals het 
crematorium Jonkerbos. Er komt een 
boekenstand van selexyz Dekker v.d. 
Vegt, steenhouwerij Van Leeuwe is 

present, en er zal informatie zijn over 
uitvaartverzekeringen. 

Het is mogelijk om de villa te 
bezichtigen. Een bezichtiging is zeker 
voor omwonenden een goede 
gelegenheid om het pand waar je zo 
regelmatig langs komt eens van binnen 
te bekijken. ● 

Naar aanleiding van het persbericht in de vorige Oorschelp, betreffende 
uitvaartcentrum Oud-Mariënboom, een gesprek met de heer Bart Kramer 

Maria Quant 

D onderdag 18 september: 
Heemkundewerkgroep Heilig 
Landstichting organiseert een avond 

rond het door haar samengestelde 
oorlogsdagboek Goed dat wij niet alles 
wisten. 

Het dagboek, dat fragmenten omvat uit de 
jaren ’42 en ’44 en geschreven werd door 
mw. C.D.Röling, destijds woonachtig op 
Nijmeegsebaan 120, werd op 23 april j.l. 
gepresenteerd in het Nationaal 
Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Groesbeek, 
ter gelegenheid van de opening van de 
tentoonstelling Nijmegen tussen bezetting en 
bevrijding. 

 

Er zal veel oud beeldmateriaal te zien zijn.  

Muzikale omlijsting: Zangensemble de 
Swaere Noodt, met pianobegeleiding van 
Thea Stadlander. 

Plaats: Piet Gerritszaal. Mgr. Suyslaan. (bij 
ingang begraaf- en gedenkpark Heilig Land 
Stichting) 

Aanvang: 20.00 uur 

Toegang:  3 euro 

Tot uiterlijk 11 september opgeven bij Frans 
Geertsen ( 3234230) of Marga van Schalkwijk 
( 3602870) en via de e-mail 
heemkundewerkgroep@orange.nl. ● 

Heemkunde werkgroep Van ploeg tot Heilig Landstichting 
Marga van Schalkwijk  

Oud-Mariënboom 



 

 

Sportpark Mariënbosch 

De tennisvereniging TC Quick-
Nijmegen en de 
Voetbalvereniging Orion 
nodigden op 8 mei j.l. hun buren 
uit voor een evaluatie van bijna 
een jaar “buurmanschap”. De 
clubs gaven een overzicht van 
hun activiteiten en nodigden de 
buren van de Nijmeegsebaan, 
d’Almarasweg en de Van 
Haapstraat uit vrijuit over 
problemen met de activiteiten 
op het sportpark te praten. 

Onderwerpen als 
geluidsoverlast, onveilige 
verkeerssituatie, zwerfvuil e.d. 
kwamen aan de orde. 

Het was een nuttige bijeenkomst 
voor zowel de verenigingen als 
de buurtbewoners. ● 

Over Mariënbos 

Het zal de regelmatige bezoeker 
van het Mariënbos wel zijn 
opgevallen dat na jarenlange 
verwaarlozing er plotseling in 
het park iets is gebeurd. Men 
heeft de, door een ziekte 
aangetaste, rododendrons laag 
bij de stam afgezaagd. Door 
deze behandeling en het warme 
weer in mei zijn deze struiken 
weer uitgelopen. Als het een 
beetje meezit, hebben we het 
volgend jaar al een ware 
bloemenzee. ● 

Frans Geertsen 
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H et activiteitenseizoen 2007-2008 werd op 11 juni 
afgesloten  met een prachtige bustocht naar Rolduc en 
Aachen. 

In Rolduc werd de eeuwenoude Abdij bezocht. In de Keizerstad 
Aachen was voldoende tijd om zowel een terrasje te pakken als 
één van de vele monumenten en musea te bezoeken. 

Op 26 augustus begint ons nieuwe seizoen met gymlessen o.l.v. 
mevrouw Elly Schaminee. Deze lessen vinden plaats op iedere 
dinsdagmorgen van 9.15 uur tot 10.00 uur. Opgave in ‘t Zaaltje 
bij Clemens Huiskens tel. 024- 3554896. 

Op donderdag 4 september om 14.00 uur houdt Prof. Peter 
Nissen een voordracht over “Geloven in deze tijd; veranderingen 
in geloof en kerk-zijn”. Prof. Nissen is verbonden aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen en aan de Universiteit van Tilburg. 

Op 2 oktober vindt de Dag van de Ouderen plaats. 

Op 6 november spreekt notaris Timmermans over erfrecht en 
zaken daarmee verband houdend. 

Op 4 december houden we een, door de leden georganiseerde, 
spellenmiddag en 

op 18 december houden we onze traditionele kerstviering. 

Nadere gegevens over ons programma zijn verkrijgbaar bij Frans 
Geertsen tel. 024- 3234230. ● 

Katholieke Bond van Ouderen 
Frans Geertsen  

H eilig Landstichting 
heeft al jaren een 
eigen verkooppunt 

voor Unicef van kaarten, 
cadeaus en relatiegeschenken. 
Tot voor kort zorgde Geertje 
Bouwer voor de verkoop van 
deze verschillende artikelen van 
Unicef voor ons dorp. Na deze 
zomervakantie neemt onder-
getekende dit over. 

Unicef wil een blijvende betere 
wereld creëren voor kinderen. 
Een manier is om via de ver-
koop van artikelen hiervoor 
geld in te zamelen. Ook dit jaar 
heeft Unicef vele soorten 
nieuwe kaarten. Natuurlijk 
kerst- en nieuwjaarskaarten 
maar ook kaarten voor allerlei 
andere gelegenheden. Unicef 
verkoopt daarnaast ook diverse 
unieke cadeauartikelen: voor 
groot en klein, voor de zaak en 
voor privé. Bezoek voor een 
overzicht de website 
www.unicefshop.nl. 

Het voordeel van een Unicef-
verkooppunt is dat u de 
(meeste) artikelen kunt zien en 
meteen mee kunt nemen. 
Bovendien bespaart u 
administratie- en verzend-
kosten. 

Uw koop van een Unicef artikel 
helpt kinderen! 

Heeft u interesse dan kunt u op 
verschillende manieren met mij 
contact opnemen: 
Petruslaan 4 
024 – 3563465 
06- 50443097 
Email: jahiki@solcon.nl. ● 

Unicef  verkooppunt 
Marij de Groot 



D an heb je al niet zo’n best 
zomerweer en dan komt er het 
verzoek, met aanmaning, om 

de column voor de volgende Oorschelp 
te vullen. Het gesuf en gepeins begint, 
waar wil je het deze keer over hebben, 
of zeg je toch maar eens, laat ik het nu 
maar overslaan, volgende keer heb ik 
meer inspiratie. Gelukkig is het een 
voorrecht van een columnist ook deze 
gedachten publiek te maken. Het valt 
niet mee om je gedachten zo te 
ordenen dat er voor jullie een 
aantrekkelijk stukje uitrolt. En dat is 
niet omdat er niets gebeurt in ons dorp, 
maar omdat ik soms niet weet hoe ik 
daar over moet schrijven zonder steeds 
op datzelfde thema, van er samen voor 
staan, elkaar serieus nemen, samen 
dingen ontwikkelen, te komen. O ja, 
onze speeltuin is prachtig geworden, ik 
krijg daar veel lovende reacties over en 
de aanvraag voor een jeu-de-boules-
baan is goedgekeurd; dan kunnen we 
nog eens met elkaar in competitie. Maar 
die korfbalsets hangen toch wel erg 
hoog, en hoe staat het met het 
Kerkebosje? De blauwe zone werkt, de 
drempels ook en dat voel je als je er 
iets te hard overheen gaat. Waren die 
nou wel nodig? Die vraag werd in het 
begin wel gesteld, maar later niet meer 
toen we zagen hoeveel auto’s de volle 
Nijmeegsebaan ’s morgens wilden 
mijden. 

 

Ik heb de dorpsborrel gemist, dat vond 
ik op zich wel jammer. Maar mijn eigen 
activiteit in die periode, een paar 
honderd kilometer lopen naar Santiago 
en daarna door naar het einde van de 
wereld had ik voor geen goud willen 
missen. De vriendschap en 
kameraadschap die je op zo’n tocht 
ontmoet is geweldig. En het elkaar 
vrede toewensen met zo’n 1000 man uit 
alle windstreken in de kathedraal liet 

mij niet onberoerd. 
Deed de hele wereld 
maar zo! De 
dorpsborrel krijgt een 
vervolg binnenkort, 
daar hoop ik jullie 
gewoon in levende lijve 
te spreken, lijkt me wel 
zo leuk. Goede initiatieven overigens 
van onze dorpsvereniging, niet alleen 
ruimte geven om te nuilen over dingen 
die niet goed gaan of anders zouden 
moeten, maar ook gelegenheid geven 
elkaar te ontmoeten, lief en leed met 
elkaar te delen en wie weet met leuke 
nieuwe initiatieven komen. Ons dorp 
leeft en dat mag je best met elkaar 
vieren. 

 

Zo, het bedenken waar ik het in mijn 
column over wil hebben, bewaar ik voor 
de volgende keer. Voor nu weet ik 
eigenlijk niets meer. Tot ziens. ● 

Pim Spaan 
Nijmeegsebaan 72 

6564 CH Heilig Landstichting 
T 360 49 36 

M 06 542 661 89 
pimspaan@chello.nl  
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  Inspiratie 
Pim Spaan,Wethouder 
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D it zal het laatste verslag zijn vanuit Sydney; 
over 2 maanden zijn we weer terug in ‘ons’ 
dorp. Dit keer – in een notendop- wat over 

de flora en fauna van Australië. Alle oorspronkelijke 
zoogdieren van hier (dus niet alleen de kangoeroe) 
hebben een buidel. De kangoeroe zelf is er in vele 
soorten en maten; kleine kangoeroes worden 
wallabies genoemd. Er is zelfs een zeldzame soort die 
in de bomen leeft.  Kangoeroes kom je buiten de stad 
overal tegen, vooral bij zonsop en –ondergang. 
Koala’s kun je alleen vinden in eucalyptusbomen: ze 
slapen er (veel) of ze eten van de bladeren. Eén 
koala eet ongeveer 4 bomen kaal gedurende zijn 
leven. Het vreemde vogelbekdier legt eieren, maar is 
toch een zoogdier, omdat het melkklieren heeft. Er is 
nog één ander dier met deze bijzondere eigenschap 
en dat is de echidna (een soort miereneter), ook een 
Australische bewoner. Vogelbekdieren zijn zeer 
moeilijk te spotten in het wild, maar in Eungala park, 
een natuurgebied omringd door suikerrietplantages, 
is het toch mogelijk. Het was fantastisch om ze te 
zien zwemmen en onderduiken. Aan de luchtbelletjes 
in het water kon je zien waar ze boven kwamen;je 
moet dan proberen snel een foto te nemen.  

Verder heb je hier ook het oudste reptiel ter wereld, 
mogelijk nog stammend uit de tijd van de 
dinosauriërs: de zoutwaterkrokodil. In Noord-
Queensland hebben we met een gids op een boot de 
Daintree River afgevaren op zoek naar de ‘crocs’.  Als 
je met laag tij vaart, dan kun je ze zien liggen op de 
zandbanken om zich op te warmen in de zon. De 
mannetjes kunnen wel 6 meter lang worden, en zijn 
gehavend door al hun vechtpartijen met hun 
mannelijke rivalen. Jagen doen de crocs niet, ze 
wachten geniepig, met hun ogen net boven water, tot 
de prooi dichtbij komt en slaan dan hun slag.  Ze zijn 
niet kieskeurig, het mag van alles zijn: vissen, 
krabben, koeien, een kangoeroe, soms zelfs een 
mens.  

Naast de bekende neef van de struisvogel, de emu, 
heb je nog een grote zeldzame loopvogel in Australië: 
de cassowary. Deze vogel heeft een opmerkelijke 
hoornen kam op zijn kop en een gevaarlijke 10 cm 
lange spies aan zijn teen, welke gebruikt wordt om 
aan te vallen in tijden van gevaar (er zijn verhalen 
beschreven over confrontaties tussen mens en 
cassowary met dodelijke afloop). Ze komen voor in 
het regenwoud en zijn zeer belangrijk voor het in 
stand houden van de vegetatie. Ze verspreiden zo’n 
80 soorten zaad in het bos, doordat ze de vruchten 
heel doorslikken, waardoor de zaden ongeschonden 

via het darmkanaal weer het regenwoud bereiken. 
Ook het tropische regenwoud is de moeite waard om 
te zien.  Enorme ‘strangling fig trees’ geven je een 
nietig gevoel. Je ziet varens zo groot als bomen, de 
begroeiing is zo dicht, dat je er alleen via een man-
made pad doorheen kan lopen.  

Dingo’s, hoewel ook Australische dieren, zijn relatieve 
nieuwkomers. Waarschijnlijk zijn ze zo’n 3500 jaar 
geleden via zeelieden vanuit Azië in Australië 
terechtgekomen. Ze zijn zo groot als een flinke hond, 
maar ze blaffen niet: ze huilen als wolven. Op Fraser 
Island, een eiland dat bestaat uit een grote 
zandplaat, leeft de meest raszuivere dingo (veel 
dingo’s van het vasteland hebben ook contacten met 
honden). Fraser Island zelf is een prachtig 
natuurgebied, met moerassen, regenwoud, 
zandverstuivingen en een mogelijkheid om walvissen 
te zien (dat wil zeggen: je ziet de ‘fonteinen’ 
opspuiten in de zee). 

Veruit het mooiste vond ik het Great Barrier Reef, 
een rif dat zich in delen uitstrekt over zo’n 2300 km. 
Zelfs vanaf de maan is het rif waarneembaar. Het rif 
is ontstaan door miljoenen jaren aangroei en sterfte 
van poliepen die het koraal vormen. De verschillende 
kleuren ontstaan door fotosynthese van algen die 
samenleven met de poliepen. Als door wat voor 
omstandigheden dan ook de algen verdwijnen 
(bijvoorbeeld door stijging van de zeespiegel door 
opwarming van de aarde), verliest het rif zijn kleur: 
het wordt ‘white coral’.  Naast het prachtige koraal 
zijn er meer dan 2000 vissoorten, zeeschildpadden, 
allerlei soorten mosselen (waaronder de ‘giant clam’), 
en ongewervelden als zeekomkommers, zeeslakken 
etc. te zien. Allemaal met de prachtigste kleuren; 
Finding Nemo in het echt. We hebben een hele dag 
snorkelend op het rif doorgebracht en het was 
geweldig. Naast de kleinere vissen die leven tussen 
het koraal hebben we ook een grote Maori wrasse 
gezien (levensgrote vis met prachtige tekening), 
rifhaaien en roggen.  

Daarnaast zijn er nog vele, vele andere dingen te 
benoemen, zoals allerlei soorten vogels, grillige 
gombomen (gumtrees), die wel hun bast, maar niet 
hun bladeren verliezen, de vele zeer giftige slangen 
en spinnen (ook in de stad), de opossums die over de 
daken struinen, en ga zo maar door.   De mooie 
weidse natuur van Australië zullen we zeker gaan 
missen. ● 

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  



12 

PREUVENEMENT HEILIG LANDSTICHTING 
Het bestuur van de Dorpsvereniging organiseert samen met de horecaondernemers van Heilig 
Landstichting op zondag 21 september a.s. vanaf 16:00 uur een preuvenement in de Piet Gerritszaal 
aan de Mgr. Suyslaan. Iedere inwoner van Heilig Landstichting is van harte welkom. 

De kosten bedragen 12.50 Euro per persoon voor leden van de Dorpsvereniging en 15.00 Euro per 
persoon voor niet-leden. Kinderen van 4 tot 12 jaar half geld. 

Voor dit bedrag krijgt u 2 glazen wijn of frisdrank en heerlijke gerechtjes. Extra consumpties zijn 
verkrijgbaar tegen bijbetaling. 

U kunt u tot uiterlijk zondag 14 september voor het preuvenement  opgeven bij de penningmeester 
van de Dorpsvereniging, Hans Cramer. 

Dit kan  

• per e-mail: j.cramer@hetnet.nl  

• telefonisch: 3226277 of  

• door onderstaand strookje bij hem in de bus te doen: Nijmeegsebaan 66  

en het verschuldigde bedrag over te maken op rekening 187444412 t.n.v. Dorpsvereniging Heilig 
Landstichting onder vermelding van Preuvenement 

Wij hopen op heel veel deelnemers. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik/wij 

………………………………………………………………………………………. 

Adres: 

…………………………………………………………………………………………… 

doen graag mee aan het preuevenement 21 september 

Er is een bedrag van ……X 12,50/……x15,00 euro (……X 6,25/……x 7,50 euro) overgemaakt op 
rekening 187444412 t.n.v Dorpsvereniging Heilig Landstichting o.v.v. Preuvenement 

Dorpsagenda 
• Vrijdag 29 augustus, 17:00-20:00 uur 

Dorpsborrel in ‘t Zaaltje 

• Donderdag 4 september, 14.00 uur (KBO) 
Voordracht “Geloven in deze tijd; veranderingen in 
geloof en kerk-zijn” door Prof. Peter Nissen 

• Donderdag 18 september, 20:00 uur 
Avond rond het oorlogsdagboek Goed dat wij niet 
alles wisten in de Piet Gerritszaal, Mgr Suyslaan 

• Zaterdag 13 september, 10:30 uur 
Excursie Apeldoorn van de Zonnebloem 

• Zondag 21 september, 16:00 uur 
Preuvenement in de Piet Gerritszaal, Mgr Suyslaan 

• Zondag 21 september, 12:00-16:00 uur 
Open dag uitvaart-centrum Oud-Mariënboom 

• Vrijdag 26 september, 17:00-20:00 uur 
Dorpsborrel in ‘t Zaaltje 

• Zondag 5 oktober 
Lezingen “Met humor bekeken” in Museum Orientalis 

• Zondag 26 oktober 
Excursie Aken van de Vrienden van Museumpark 
Orientalis 

• Vrijdag 31 oktober, 17:00-20:00 uur 
Algemene ledenvergadering Dorpsvereniging Heilig 
Landstichting en aansluitend dorpsborrel in ‘t Zaaltje 

• Donderdag 6 november (KBO) 
“Erfrecht en zaken daarmee verband houdend” door 
notaris Timmermans 

• Dinsdag 11 november 
St.Maarten lampionnentocht van de Heilige Boontjes 

• Vrijdag 29 november, 17:00-20:00 uur 
Dorpsborrel in ‘t Zaaltje 

• Donderdag 4 december (KBO) 
Door de leden georganiseerde spellenmiddag 

• Donderdag 18 december (KBO) 
Traditionele kerstviering. 

Kijk op de website voor het laatste nieuws: 
www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl 


