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Midwinterhoornblazen. 

Het is winter, koud en donker. De wind 
waait door de kale boomtakken. 

Het is de eerste adventszondag. De sfeer 
van het komende Kerstfeest is overal aan-
wezig. 

Ergens in de verte klinkt een klaaglijk ge-
luid, dat weergalmt over de heuvelrug. Dan 
is het weer stil. Opeens weer dat geluid. 
Wat is dat? 

Het is het Midwinterhoornblazen, zoals dat 
ieder jaar in de Adventstijd klinkt in 
Twente en de Achterhoek. 

Op de eerste Adventszondag klinkt ook in 
Heilig Landstichting de Midwinterhoorn. 
Vanaf die dag tot aan Driekoningen op 6 
januari, zal er regelmatig geblazen worden 

Marleen Moggré 
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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 
Koen Broersma 

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

COLOFON 

REDACTIE 

Bestuurswisseling 

O p 31 oktober hebben we 
tijdens een algemene 
ledenvergadering (waarvan 

het verslag te vinden is op de website 
van de dorpsvereniging) afscheid 
genomen van drie bestuursleden, 
Tineke van de Brug, Frans Geertsen 
en Wil Peters. Drie mensen die 
tientallen jaren in de Heilig 
Landstichting wonen of gewoond 
hebben en die enorm begaan waren 
en zijn met het dorpsgebeuren. Drie 
mensen ook die nauw betrokken 
waren bij de oprichting van de 
dorpsvereniging, zitting hadden in het 
voorbereidend platform en later in het 
eerste bestuur. Vanaf deze plek wil ik 
Tineke, Frans en Wil nogmaals heel 
hartelijk danken voor hun grote inzet 
voor het dorp en de dorpsvereniging. 
Bij tijden was het hard werken en niet 
gemakkelijk. Tegelijkertijd ook was 
het starten van de dorpsvereniging 
spannend, uitdagend, inspirerend en 
soms ook heel gezellig. Zonder hen, 
en in het bijzonder Tineke, was er 
geen dorpsvereniging geweest. Wij 
gaan door met wat zij zijn begonnen 
en hopen dat de dorpsvereniging in 
toenemende mate ervaren wordt als 
een vereniging van en voor alle 
dorpsbewoners. 

De algemene ledenvergadering was 
het unaniem eens met de 
bestuursbenoeming van Joost 
Meuwese en Marie-Louise 
Hoppenbrouwers, die beide door het 
bestuur waren voorgedragen. Tevens 
ging de vergadering akkoord met het 
voorstel om het aantal bestuursleden 
terug te brengen van 11 naar 10. 

Na de bestuurswisseling zijn de taken 
binnen het bestuur herverdeeld. 
Ondergetekende wordt voorzitter, 
Joost Meuwese neemt het secretariaat 
van Frans Geertsen over en Hans 
Cramer blijft penningmeester. Ieder 
bestuurslid heeft een bepaald 

takengebied op zich genomen.  

 

Overleg met de gemeente 

O p 10 november vond in het 
Zaaltje een overleg plaats 
tussen vertegenwoordigers 

van de gemeente Groesbeek –
burgmeester Prick, die wijkraden in 
zijn portefeuille heeft en de heer ter 
Riele die nauw betrokken is bij de 
uitvoering van de WMO (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning)- en 
een delegatie van het bestuur. 
Centraal in het overleg stonden de 
wederzijdse verwachtingen en de 
onderlinge communicatie. De 
gemeente hecht groot belang aan de 
aanwezigheid van wijk- of  
dorpsverenigingen en streeft ernaar 
dat deze in iedere wijk of dorp van 
Groesbeek actief zijn. Momenteel is 
dat in de Heilig Landstichting, Berg en 
Dal en Breedeweg. Een wijk– of 
dorpsvereniging is volgens de 
gemeente een belangrijk bindmiddel in 
de samenleving. Mits representatief 
worden wijk- dorpsraden door de 
gemeente geraadpleegd bij 
belangrijke zaken. De gemeente 
benadrukt dat de communicatie 
tussen gemeente en inwoners verloopt 
middels het Groesbeeks Weekblad, de 
website van de gemeente en 
eventueel een huis-aan-huisbrief. In 
de toekomst zal de gemeente in 
voorkomende gevallen ook gebruik 
maken van de Oorschelp en de 
website van de dorpsvereniging. Voor 
het gemak van de dorpsbewoners zal 
op deze laatste binnenkort een link 
worden aangebracht naar de website 
van de gemeente. Overigens komt de 
gemeente bij belangrijke kwesties 
naar het dorp.  

Vervolg  

Van de voorzitter 
Els de Witte 

CURSUS LAY OUT. Wie wil er leren om de lay out van De Oorschelp te verzorgen? We zoeken versterking!  
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Dergelijke bijeenkomsten organiseert de 
gemeente bij voorkeur in samenwerking met de 
dorpsvereniging. Minimaal een keer per jaar wil 
de gemeente overleg voeren met het bestuur 
van de dorpsvereniging. 

 

Dorpsborrel 

D e maandelijkse dorpsborrel, die 
‘t Zaaltje i.s.m. het bestuur van de 
Dorpsvereniging sinds eind augustus 

iedere laatste vrijdag van de maand organiseert 
voor alle dorpsbewoners blijkt een goede 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en 
wetenswaardigheden uit te wisselen over het wel 
en wee in ons dorp en andere meer of minder 
belangrijke zaken. Met bestuursleden van het 
Zaaltje en van de Dorpsvereniging, waarvan er 
op iedere borrel enkele aanwezig zijn kunnen 
zaken besproken worden aangaande het Zaaltje 
of het dorp. Omdat gebleken is dat het de 
meeste mensen pas na half 6 komen en voor 
half acht weg zijn is heeft het Zaaltje besloten 
om m.i.v. het komend jaar om 17.30 met de 
borrel te beginnen en om 19.30 te eindigen. Het 
bestuur van de Dorpsvereniging heeft het 
voornemen om op geregelde tijden activiteiten, 
lezingen o.i.d. tijdens de dorpsborrel te 
organiseren. Raadpleeg hiervoor de Oorschelp en 

de website. Heeft u zelf een suggestie of een 
idee voor tijdens de dorpsborrel laat dat weten 
aan ‘t Zaaltje:ZaaltjeHLS@hotmail.com of aan 
Gerard Scheenstra: g.scheenstra@star-
associates.com. De borrel van eind december 
(2de kersdag) gaat overigens om begrijpelijke 
redenen niet door. 

 

Uitbreiding activiteiten 

D e besturen van ‘t Zaaltje en de 
Dorpsvereniging willen meer activiteiten 
gaan organiseren in ‘t Zaaltje. Verderop 

in de Oorschelp treft u een aantal suggesties 
aan. Heeft u zelf een wens of een idee, laat het 
ons weten. 

 

Namens het bestuur van de Dorpsvereniging 
wens ik u heel fijne feestdagen en alle goeds 
voor 2009. Ook volgend jaar hopen wij weer vele 
van u te mogen ontmoeten bij een van de vele 
dorpsactiviteiten. ● 

 

Secretariaatsadres: Nijmeegsebaan 154 
Website: 
www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl 

Vervolg—Van de voorzitter 

Van de penningmeester  

G eld is schijnbaar alles waar de wereld om 
draait, als we de laatste maanden de 
kranten mogen geloven. Daarom deze 

keer maar even niets daarover.  

Iedereen betaalt zijn contributie (1874.44.412 
t.n.v. Ver. H.Landstichting o.v.v. uw adres) en 
Hans is blij. 

Wel een oproep: 
Wil de heer die afgelopen maand de redactie van 
de Oorschelp heeft gebeld om lid te worden van 
onze Dorpsvereniging even contact met mij 
opnemen. De boodschap op het 
antwoordapparaat was niet goed te verstaan. 

Alvast bedankt en welkom. Trouwens, iedereen 
die nog geen lid is van de Dorpsvereniging mag 
ook contact met mij opnemen. Echt, het is heel 
fijn om lid van deze vereniging te zijn. 

De groei van het ledental stagneert. Niet 
verontrustend, tot op heden heeft slechts één 
persoon zijn lidmaatschap opgezegd, maar we 
zagen het liever groeien. Dus nogmaals de 
oproep: 

Wordt Lid, wordt het nu! ● 

Hans Cramer 

Tineke, het ga je goed ! 
Van idee naar droom naar de vorming van een platform en toen een bestuur 
van een vereniging. Idee en droom leefde bij Tineke van de Brug. 

Dank zij veel energie en werk is de vereniging vormgegeven. De vereniging is 
er. Tineke het ga je goed. 
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E lke laatste vrijdag van de maand van 
vijf uur tot ongeveer half acht komen 
diverse bewoners van de Heilig 

Landstichting bijeen om gezellig te praten en 
te discussiëren onder het genot van een 
drankje. De thema’s zijn divers want velen 
hebben wat op hun lever en kunnen dan hun 
grieve of wensen kwijt. Er zijn altijd 
toehoorders, want ook die hebben wel wat te 
vertellen. Er komen zo’n kleine dertig mensen 
op deze gezellige middag, die met een biertje 
of een heerlijk glas wijn enkele uren 

ontspannen bij elkaar zijn. De meesten 
kennen elkaar maar we hopen dat degenen 
die al komen hun buren eens meenemen en 
dat degenen die tot nu toe nog niet gekomen 
zijn met iemand die ze kennen meekomen. 

Wij hopen echt u eens te mogen begroeten. Er 
bestaat een gerede kans dat u dan alweer 
uitziet naar de volgende ….borrel. ● 

‘t ZAALTJE NU ECHT GEMEENSCHAPSHUIS! 
Bert Buil, beheerder ’t Zaaltje  

Biljart 
In 't Zaaltje bestaat de mogelijkheid om te 
biljarten. Indien u dit ook een leuke sport 
vindt, bestaat de mogelijkheid om met enkele 
mannen en/of vrouwen een gezellige middag 
of avond door te brengen. Indien u wel 
belangstelling heeft, maar niet de kennis van 
de grondbeginselen, zullen u die bijgebracht 
worden door Bert Buil, de beheerder van 't 
Zaaltje, die dat zal proberen aan u uit te 
leggen. Gezellig met enkele mensen een paar 
uurtjes onder het genot van een drankje 
sportief bezig zijn. U kunt zich opgeven via 
Bert Buil 06-13780897. Ik hoor wel van u! 

Bridge 
Elke dinsdagmiddag komen er zo'n kleine 30 
personen, veelal ouderen, wonende op de 

Heilig Landstichting en omgeving, naar 't 
Zaaltje om een spannende bridgemiddag te 
beleven. De middag begint om ongeveer twee 
uur en eindigt rond vijf uur. Veelal ziet men 
blije en vrolijke gezichten komen, maar ook 
weer gaan. Een leuke middag, met sociale 
contacten zit er dan weer op. Kunt u ook 
bridgen en bent u in de gelegenheid op 
dinsdagmiddag vrij te maken, meldt u dan op 
een dinsdagmiddag aan, want wij kunnen best 
nog wel wat mensen gebruiken. 

 

Schaken/dammen 
Zijn er mensen geinteresseerd in schaken of 
dammen, praat dan eens met ons. 
Tegenstanders moeten ook geen probleem 
zijn indien er voldoende aanmeldingen zijn. 
Opgeven bij Bert Buil 06-13780897. 

Dorpsberichten 
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Sporten in en rond het Zaaltje 
Wist u dat in het Zaaltje verschillende sporten 
beoefend worden? 

Gymnastiek voor ouderen met koffie na, 
op dinsdagochtend van 9.15 uur tot 10.00 uur. 
Dit wordt georganiseerd door de Katholieke 
Bond voor Ouderen (KBO). Nieuwe deelnemers 
zijn welkom. KBO leden betalen €75,- per jaar, 
niet leden €92,50. Informatie bij Frans 
Geertsen, T: 3234230 e-mail: 
fransgeertsen@planet.nl 

Bridgen, dinsdagmiddag om 14 uur. Er worden 
6 ronden van 4 spellen gespeeld. Iedereen die 
graag bridget is op dinsdagmiddag welkom, 
met of zonder partner. Kosten 2 euro per 
persoon per middag. Informatie iedere 
dinsdagmiddag in het Zaaltje of telefonisch bij 
Frits Meulenbeld, T: 3234869 

Tafeltennis. Twee avonden in de week maakt 
tafeltennisclub Arena gebruik van het Zaaltje. 
Op maandag wordt er getraind en op vrijdag is 
er competitie. Nieuwe leden zijn welkom. Wilt u 
wat meer weten neem dan contact op met 
Rene Derksen die iedere maandag- en 
vrijdagavond in het Zaaltje te vinden is of 
telefonisch te bereiken op nr. 3225553 of 
3482880. 

En: 

De besturen van ‘t Zaaltje en van de 
Dorpsvereniging willen, mede op verzoek van 
een aantal dorpsbewoners, het sportaanbod in 

de Heilig Landstichting gaan uitbreiden en 
denken daarbij onder meer aan: 

Tai Chi (een Chinese bewegingskunst, die 
helpt de spieren en gewrichten los te houden, 
een goede houding bevorderd en je bewust 
maakt van de wijze waarop je energie ge- en 
verbruikt). Bij voldoende belangstelling zouden 
we twee groepen kunnen starten, een voor de 
wat oudere dorpsgenoten overdag en een 
avondgroep voor de wat jongere onder ons. 

Tafeltennis voor senioren met of zonder 
instructeur op woensdag- of donderdagmiddag. 

Biljart(les) voor vrouwen en/of mannen. 
Tijden af te stemmen met  Bert Buil, de 
beheerder van het Zaaltje, die graag bereid is 
groepjes van 4 personen les geven 

Nordic Walking op maandag- of woensdag 
ochtend, onder leiding van ervaren instructeur 
met start en finish in de HLS. 

Fietsen/mountainbike. Tijdstip onderling af 
te stemmen. 

Heeft u interesse in een of meer van 
bovengenoemde sporten, wilt u meer 
informatie of heeft u andere ideeën of 
suggesties  om samen met uw dorpsgenoten 
actief te sporten/bewegen neem dan contact op 
met Annelies van Gunst: T: 3553320 E: 
a.vgunst@hasdb.nl ● 



Het hoogtepunt voor Sinterklaas was weer zijn 
bezoek aan Heilig Landstichting op zondag 23 
november jl. Niet alleen omdat hier 
fantastische kinderen wonen, maar ook omdat 
hij hier altijd avonturen meemaakt. 

Natuurlijk kwam hij weer op zijn witte 
schimmel Amerigo. Op de Johaneslaan 
kwamen zo’n 45 kinderen hem tegemoet 
rennen om hem de laatste meters naar het 
Zaaltje te begeleiden. 

Dit keer was Sinterklaas tot grote verbazing 
van de kinderen in een grijze paardendeken 
gehuld. In ’t Zaaltje vertelde Sint dat de 
griezelige heks uit Heilig Landstichting zijn 
paard Amerigo had beter gemaakt, maar dat 

hij haar toen zijn mantel moest geven. De 
heks wilde wel de mantel teruggeven maar 
dan moesten de kinderen nieuwe kleren voor 
haar maken. 

In groepjes gingen de kinderen vervolgens 
aan de slag: de allerkleinsten beplakten de 
kookpot, anderen versierden de heksenbezem 
en de grootsten gingen aan de slag met een 
nieuwe mantel. Uiteindelijk kreeg de heks ook 

nog een verzameling sieraden, een koffer, 
shawl, rok, lampion en paraplu. Blij met haar 
nieuwe outfit leerde de heks de kinderen nog 
een dansje. 

Toen Sinterklaas uiteindelijk vertrok tegen het 
einde van de middag stond er als verrassing 
een poffertjeskraam. Het Oranjecomité wilde 
hiermee zijn vijftig jarig jubileumjaar 
afsluiten. Verschillende buurtbewoners 
kwamen nog even een kijkje nemen. ● 
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Sinterklaas komt aan! 
Wieke Coenen  

Dorpsberichten 
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D insdag 11 november was het weer Sint 
Maarten. En dus tijd voor de Heilige 
Boontjes om met lampions langs de 

huizen te gaan! Rond 17.00 uur leek de regen 
nog roet in het eten te gooien. Maar toen alle 
kinderen zich hadden verzameld en de keeltjes 
waren geolied met limonade en glühwein 
(bedankt Imke!), bleek het toch droog te zijn! 
In twee groepen gingen de kinderen op pad. 
Superleuk natuurlijk en ook een beetje 
spannend, zo in het donker over straat lopen 
met al die kleurige lampions! Bij menig huis 
werd aangebeld en werden de bewoners 
getrakteerd op twee prachtige liedjes. En de 
kinderen op allerlei lekkernijen! Na een tijdje 
kwamen de groepen elkaar tegen maar dat 
mocht de pret niet drukken: met zijn allen ging 
het samen verder! Al met al weer een 
geslaagde Sint Maarten! ● 

Oproep HOND! 

Werkgroep Speeltuintje 

D e werkgroep Speeltuintje is in overleg 
geweest met de gemeente om komend 
voorjaar nog enkele extra 

speeltoestellen te plaatsen in de speeltuin. 

Gedacht wordt aan een speeltoestel voor de 
wat oudere kinderen (8-12 jaar) en een 
familieschommel (vogelnestschommel). 

Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om 
een schommelstoeltje voor heel kleine 
kinderen. 

Indien er nog andere ideeën of wensen zijn dan 
horen wij dat graag: Cbuise@tiscali.nl ● 

Carlo Buise 

B este hondenbezitters uit ons dorp, ik 
heet Pieter en ik ben 6 jaar oud. Ik hou 
heel veel van dieren maar 
honden vind ik het allerleukst! 

Alleen…wij hebben thuis helaas geen 
hond. Dat vind ik zo jammer! Want het 
lijkt me zo leuk om met een hond te 
kunnen wandelen en spelen! Daarom 
vroeg ik me af of ik misschien eens 
(samen met mijn papa of mama) uw 
hond zou mogen uitlaten? Mijn zusje Sterre 
van 4 jaar gaat dan misschien ook wel mee, als 

het geen enge hond is zegt ze! 

Ik hoop dat ik een keertje uw hond 
mag uitlaten of ermee mag spelen! 

Veel groetjes van Pieter en natuurlijk 
een knuffel voor uw hond! 

Nijmeegsebaan 108, T 3224182 
e-mail: woddema@chello.nl  

Pieter Woddema  

Sint Maarten 11 november is de dag…… 
          …dat mijn lichtje schijnen mag! 
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O nze afdeling groeit gestaag, sinds 
augustus hebben zich weer een 3-tal 
nieuwe leden bij ons aangemeld, wij 

hebben nu 135 leden. Ons jaarprogramma 
biedt dan ook veel interressante lezingen en 
acitviteiten. 

Op de eerste bijeenkomst na de vakantie sprak 
Prof. Peter Nissen op een boeiende en 
begijpelijke wijze over geloven in deze 
moderne tijd. 

Op donderdag 2 oktober vierden we, samen 
met andere Groesbeekse afdelingen van 
Ouderenbonden, in de Mallemolen in 
Groesbeek “De dag van de ouderen”. Op 
donderdag 6 november gaven Notaris mr. 
P.A.M. Timmermans en mr. F. van Hal een 
lezing over “Erfrecht en alles daarom heen”. 

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

Programma komende maanden 

Donderdag 4 december: Spellenmiddag 

Bij de laatste jaarvergadering is door enkele 
leden het idee geopperd weer eens een 
spellenmiddag te houden. Het bestuur heeft 
een aatal leden aangezocht deze middag te 
organiseren. 

Donderdag 18 december: Kerstviering 

Van 10.00 tot 12.30 uur kerstversieringen 
maken o.l.v. Ella Heusinkveld en Han 
Hagemans in ’t Zaaltje. ’s Middags om 15.30 
uur kerst/adventsviering in de Taborkapel van 
de Cenakelkerk. Aansluitend om 16.30 uur 

kerstviering en maaltijd in ’t Zaaltje. Pastor 
Rabou vertelt weer een nieuw kerstverhaal. 

Onze vorige oproep aan zangers en 
zangeressen zich te melden voor ons 
kerstkoortje heeft nog niet veel gevolg gehad. 
De secretaris heeft u onlangs benaderd. 

Donderdag 8 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst 

Op de eerste plaats proosten we op het nieuwe 
jaar. Bovendien komt de stichting “Nijmegen 
blijft in beeld” naar ons toe en zal een aantal 
leuke films vertonen. 

Plaats: ’t Zaaltje, 14.00 uur. 

In verband met wijzigingen in dit programma 
wordt u vriendelijk verzocht onze maandelijkse 
nieuwsbrieven goed te lezen. 

 

Advertentie: 

De KBO Heilig Landstichting, een bloeiende 
vereniging van actieve ouderen, zoekt een nog 
actievere secretaris.  

De werkzaamheden van deze functionaris 
betreffen: de behandeling van in en uitgaande 
post, het maken van de notulen van 
vergaderingen en het schrijven van de 
nieuwsbrief. De beloning? Vroeger zei men: 
“God zal het U lonen.” Serieuze kandidaten 
graag opgeven bij een der bestuursleden. ● 

Katholieke Bond van Ouderen 
Frans Geertsen  

I n de maand december zal er een nieuwe 
brochure worden uitgegeven door de 
Heemkundewerkgroep. Uit de historie 

van Heilig Landstichting nummer 6. 

Titel: De Hussenbrug. Een pannenfabriek te 
Heilig Landstichting 
Auteur: André Sassen 

Korte inhoud 

De pannenfabriek ook aangeduid met de 
naam De Hussenbrug was te vinden naast de 
Rozenhof aan de Nijmeegsebaan tegenover 
de Panovenlaan, ter hoogte van de huidige 

huisnummers 106, 108 en 110. De fabriek 
werd in 1886 gesticht door G.J. Hamer uit 
Deventer. In 1807 werd M.J. van Löben Sels 
eigenaar. Als grondstof werd gebruik 
gemaakt van de lössleem die te vinden was 
naast de fabriek, tussen de Nijmeegsebaan 
en de Profetenlaan. Toen deze grondstof 
opraakte werd de lössleem gehaald op de 
plek die nu de Leemkuil heet. Er werden 
verschillende soorten pannen gemaakt, o.a. 
Holle pannen, typische Hamerpannen en Tuile 
du Nord. In 1924 werd de fabriek door gebrek 

Heemkunde werkgroep Van ploeg tot Heilig Landstichting 
Marga van Schalkwijk  



Z aterdag 13 december 
a.s. organiseert de 
Zonnebloem Groesbeek 

weer de jaarlijkse gezellige en 
sfeervolle kerstmiddag in de 
Mallemolen te Groesbeek. 

Hiervoor nodigen wij alle 
Zonnebloemgasten en de 
Zonnebloemvrijwilligers van 
harte uit. 

Het belooft weer een prachtige 
middag te worden met o.a. een 
optreden van het Groesbeeks 
Gemengd Koor. 

Om 13.30 uur wordt u 
ontvangen met koffie/thee en 
kerstgebak en om 17.00 uur is 
het programma afgelopen. 

U kunt zich voor deze middag 
opgeven d.m.v. de nieuwsbrief 
die u binnenkort ontvangt of via 
de uitnodiging in het 
Groesbeeks Weekblad. 

Wij zien uit naar uw komst. 

N.B. de uitslag van de loterij is 
er inmiddels. Te vinden op 
www. Zonnebloem.nl en ook in 
Groesbeeks Weekblad. ● 

Kerstmiddag Zonnebloem Groesbeek 
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Marja van Rossum  

KOM IN ACTIE VOOR 
MENSENRECHTEN. 

D it jaar wordt allerwegen 
aandacht geschonken 
aan de 60ste 

verjaardag van de UNIVERSELE 
VERKLARING VAN DE RECHTEN 
VAN DE MENS (1948). 

Nog steeds ondergaan over de 
hele wereld mensen de ergste 
gevangenisstraffen omdat zij 
voor deze rechten van de mens 
opkomen. 

Dit jaar ook viert nederland 40 
jaar AMNESTY INTERNATIONAL, 
NEDERLAND (1968). Dat 
betekent dat Nederland sinds 
40 jaar actie voert om 
mensenrechtenactivisten te 
beschermen of te bevrijden. Er 
is een heel scala van 
mogelijkheden om via Amnesty 
actie te voeren - u vindt het op 
www.amnesty.nl/acties. 
Amnesty's meest gebruikte 
actiemiddel is nog steeds: 
brieven schrijven aan 
autoriteiten. 

Eerder las u een uitnodiging in 
de Oorschelp om mee te komen 
schrijven in onze schrijfgroep. 
Begonnen ooit (1993) in de 
Dorpsgemeenschap Heilig 
Landstichting, (bij mij thuis nl.) 
Met verhuizing is deze traditie 
meegegaan. We schrijven als 
groep één keer per maand. 
Adres: Schlatmaeckerstr.14, 
6525DH. T 3232378. 

Bent u als lezer van dit blad 
geinteresseerd in 'brieven 
schrijven voor Amnesty' dan 
bent u van harte welkom. ● 

Amnesty International 
Rian Fritschy-Steenhoff  

Unicef 
Kertkaarten van Unicef zijn ook  te verkrijgen op: 
Petruslaan 4, Heilig Landstichting  
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N og t/m 15 maart 2009 is de 
tentoonstelling Religie & Humor, 
Nederland anno 2008 te zien in 

Museumpark Orientalis. Deze tentoonstelling gaat 
over de relatie tussen humor en religie. Thema's 
als woede en geweld, hebzucht en bijgeloof komen 
daarin aan de orde. Wanneer is humor 
beledigend? En wanneer wordt humor als 
beledigend ervaren? Ervaar het zelf. 

Verdragen humor en religie elkaar wel? Of moet 
datgene wat ‘heilig' is ontzien en gerespecteerd 

worden? Gaan humor en religie samen? Deze 
tentoonstelling gaat in op dit soort vragen, 
evenals op de vraag waarom je niet zou mogen 
lachen met bepaalde aspecten van religie. Het 
doel van de tentoonstelling is de bezoeker bewust 
te maken van de vele gezichten en gradaties die 
humor kan hebben in verband met religieuze 
onderwerpen. De expositie toont aan dat humor 
en religie voorkomen in jodendom, christendom 
en islam. 

Met deze expositie wil Orientalis via nieuwe 
invalshoeken een bijdrage leveren aan het 
hedendaagse maatschappelijke debat in 
Nederland. 

De tentoonstelling is onderdeel van het festival 
Geloven in Gelderland. Dit is een cultuurhistorisch 
festival rondom Gelders religieus erfgoed en sluit 
aan bij het landelijk Jaar van het Religieus 
Erfgoed. 

Het Duivels Dilemma 

Speciaal voor het festival Geloven in Gelderland en 
de tentoonstelling Religie & Humor, Nederland 
anno 2008 serveert Café - Restaurant Orientalis in 
de maand november Het Duivels Dilemma. Een 3-
gangen diner met gerechten geïnspireerd op de 
drie religies: jodendom, christendom en islam. ● 

Museumpark Orientalis 
Religie & Humor, Nederland anno 2008  

K om van 13 december 
2008 t/m 6 januari 
2009 in Museumpark 

Orientalis kijken naar De 
mooiste kerstgroepen, 
afkomstig uit Italië, Mexico, 
Duitsland, Tanzania, Nederland 
en vele andere landen. 
Orientalis heeft ze opgesteld in 
de sfeervol ingerichte en 
verwarmde Koepelzaal van het 
Hoofdgebouw. Puur genieten 
voor jong en oud! 

Lampionnentocht 

Ieder jaar weer een 
hoogtepunt voor de kleintjes: 
de avondopenstellingen met 
lampionnentochten door het 
spannend verlichte bos. Dit 
jaar gaan de kinderen op pad 

met een kerstherder en zijn 
pratende schaap. Deze speciale 
avondopenstellingen zijn op 
vrijdag 26, zaterdag 27 en 
zondag 28 december van 17.00 
tot 20.00 uur. 

Kerstvakantie 

Van 20 december 2008 t/m 4 
januari 2009 is het iedere dag 
ouderwets kerst in 
Museumpark Orientalis. Met 
kerstverhalen, een levende 
kerststal, broodjes bakken, 
kersttoneel, een knutselatelier, 
heerlijke hapjes, kerstbomen 
en natuurlijke sfeervolle 
verlichting. Dit jaar kunnen 
kinderen op bepaalde dagen 
ook een ezelritje maken! ● 

De mooiste kerstgroepen 



N a ruim een jaar down under te 
zijn geweest, zijn onze buren 
weer terug. U zult er vast van 

gehoord hebben. Op een 
woensdagmorgen, een paar weken 
geleden, stonden ze grauw van slaap 
weer voor hun eigen huisdeur. Vlaggen 
en ballonnen hingen overal, de 
omliggende buren wilden laten zien dat 
ze blij waren dat de orde weer hersteld 
was en het rijtje compleet. Vreemd 
eigenlijk dat je mensen pas mist als ze 
een tijdje weg zijn en het patroon waar 
je aan gewend was geraakt doorbroken 
wordt. En ondanks de gezelligheid van 
onze tijdelijke buren in dat jaar, voelt 
het goed ons rijtje weer volledig te 
hebben. Natuurlijk weet je dat wonen 
voor velen tijdelijk is. Als ik nu kijk naar 
ons rijtje van 8 huizen, en wij wonen er 
vanaf 1991, zijn er nog maar 3 buren 
die er langer wonen. 

Dat zet je wel eens aan het denken. 
Want wij hebben ook een hele 
verhuisgeschiedenis achter de rug: 
samen van Nijmegen naar Doorn naar 
Haarlem naar Berg en Terblijt (vlakbij 
Maastricht) naar Heilig Landstichting. 
En dat in een periode van 38 jaar. Zo 
lang als hier hebben we nog nooit 
ergens gewoond. En dat is niet voor 
niets zo. Het voelt goed aan, we voelen 
ons hier thuis, we hebben ontzettend 
veel leuke buren met wie we van alles 
ondernemen, we wonen in een 
prachtige omgeving en ik heb leuk werk 
voor de gemeenschap. Wat willen we 
nog meer, nou ja, gezondheid! 

En dan zie ik net de Zevenheuvelenloop 
langskomen. Vijf kwartier min of meer 
hardlopende mensen die allemaal 15 
kilmeter willen halen in een recordtijd. 
Een achterbuurvrouw stond er 
verlekkerd naar te kijken, haar knieën 
willen niet meer. Mijn hondje vond het 
allemaal niets, laten we maar gaan 
wandelen in het stille bos. En dan 
noemen ze dit een Nijmeegse loop, 

terwijl het grootste deel van het 
parcours door Groesbeek loopt. Daar 
moet toch meer voor ons uit te halen 
zijn, denk ik dan met mijn pet op als 
wethouder toerisme&recreatie. 

Toch maar eens met organisator Henk 
Stevens gaan praten. En misschien 
kunnen we nog wel eens wat 
combineren met het Romeins 
waterwerk in ons dorp, het aquaduct 
vanuit berg en dal door Museumpark 
Orientalis naar de Broerdijk in 
Nijmegen. Daar zullen we de komende 
periode nog wel wat van horen, want 
onze gemeenteraad heeft aangegeven 
dat de bijdrage van de gemeente 
Groesbeek aan de restauratie en 
instandhouding van museum, kerk, 
klooster en begraafplaats gekoppeld 
moet worden aan de ontwikkeling van 
het zichtbaar en beleefbaar maken van 
dit waterwerk. En dan krijgen we 
misschien wel Romeins water uit 
Groesbeek voor die vele hardlopers 
dwars door onze gemeente. En dan heb 
ik er dat ruim een uur langs de kant 
staan best voor over om tegen al die 
mensen te zeggen: hier, drink eens van 
ons water, kijk ook eens omhoog en om 
je heen om al dat moois te zien. Neem 
er je tijd voor, volgend jaar kun je 
weer. ● 

Pim Spaan 
Nijmeegsebaan 72 

6564 CH Heilig Landstichting 
T 360 49 36 

M 06 542 661 89 
pimspaan@chello.nl  
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  Buren 
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Pim Spaan,Wethouder 
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PREUVENEMENT AFGEBLAZEN  

N a het succes van de buurtbarbecue in het 
voorjaar, dacht het Bestuur dat het 
wellicht leuk zou zijn in het najaar een 

soortgelijk evenement te organiseren. 

Ambitieus als een bestuur moet zijn, keken we 
naar zustergemeenten (Maastricht en Nijmegen) 
waar men ook van lekker eten weet. Steden, die 
jaarlijks een preuvenement houden waar de 
plaatselijke culinaire middenstand zijn kunsten 
mag vertonen. Iets dergelijks, maar dan op 
dorpsformaat moet toch lukken in de Heilig 
Landstichting (?!). 

Nog voor de zomer kwamen we met enkele 
ondernemers uit het  dorp bijeen en hebben we 
gezocht naar een gepaste formule. Alleen 
ondernemers die hun bedrijf in het dorp hebben 
en ondernemers die hier wonen en hun bedrijf in 
de omgeving hebben, konden deelnemen. Nu dat 
bleken al snel 4 restaurants, 1 bakker, en 1 
slijter te zijn. Ruim voldoende voor een lekker en 
vooral gezellig treffen. Ook de locatie was geen 
probleem. De Piet Gerritszaal was beschikbaar op 
een zondagmiddag in september. Deze zaal bood 
voldoende ruimte en de activiteiten konden zich - 
als het weer dat toeliet - verplaatsen naar 
buiten,. 

De bewoners van Heilig Landstichting werden in 
een vroeg stadium (juli) geïnformeerd door 
middel van een huis-aan-huis folder. Na de 
zomer werden nadere afspraken gemaakt met de 
ondernemers en de definitieve aankondiging 
verscheen in de Oorschelp. Wij waren er klaar 
voor. 

En toen werd het stil. Toen bleef het stil. 

Naast de bestuursleden waren er, veertien dagen 
voor het Preuvenement maar weinig, zeer weinig 
aanmeldingen. Het bestuur heeft toen een 
minimaal aantal deelnemers genoemd dat zich 
moest hebben ingeschreven voor de aanvang, 
anders werd het geheel afgeblazen. 

Spannend. 

Op het afgesproken moment was dit aantal bij 
lange na niet gehaald. Jammer, maar helaas. 

Geen preuvenement in 2008. 

De ondernemers en de mensen die zich wel 
hadden gemeld, werden geïnformeerd en op de 
bewuste zondag hebben we nog wel even gepost 
om mensen, die op de bonnefooi kwamen te 
informeren. Het waren er 2! 

Wat ging mis? 

Waren we als bestuur te ambitieus? Hebben we 
de behoeften verkeerd ingeschat? Was het 
tijdstip (een zondag in september) een verkeerde 
keus? Waren de kosten te hoog? 

Wie het weet mag het zeggen. Bij rondvragen 
komen al deze argumenten naar voren. 

Het bestuur vindt het nog steeds een leuk idee, 
maar wil graag aan de uitwerking schaven om 
misschien in 2009 het nogmaals, maar dan in 
een andere vorm, te proberen. 

Heeft u ideeën en/of wil u mee helpen om iets 
dergelijks in 2009 wel tot een succes te maken, 
neem dan even contact met mij op. 
(j.cramer@hetnet.nl) ● 

Dorpsagenda 
• Donderdag 4 december (KBO) 

Door de leden georganiseerde spellenmiddag. 

• Zaterdag 13 december (Zonnebloem) 
Kerstmiddag in de Mallemolen te Groesbeek. 

• 13 december t/m 6 januari (Museumpark Orientalis) 
Tentoonstelling De mooiste kerstgroepen. 

• Donderdag 18 december (KBO) 
Traditionele kerstviering in ’t Zaaltje. 

• Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 december 
Lampionnentocht Museumpark Orientalis 

• Donderdag 8 januari: (KBO) 
Nieuwjaarsbijeenkomst in ’t Zaaltje. 

• t/m 15 maart 2009 (Museumpark Orientalis) 
Tentoonstelling Religie & Humor. 

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

Hans Cramer 


