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Van de redactie  Van de voorzitter  Romeins aquaduct  Opknappen ‘t 
Zaaltje  Homeinstead  De tuin van ...  Muziek op de Landstichting  Korte 
berichten  De Dorpsvereniging Agenda KBO  Column  etc.

Zondag 27 oktober treden de Strepsils en Marc De Koninck op in 
‘t Zaaltje tijdens de dorpsborrel.

De Strepsils zijn met vijf personen en zingen vierstemmig in 
verschillende stijlen onder leiding van Ronald  Naar. 
Marc De Koninck zingt eigen liedjes over eigentijdse 
onderwerpen. Hij begeleidt zichzelf op gitaar. 

Contactpersoon: Miep Thuijls, Andreaslaan 21.
m.thuijls@hotmail.coM
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E
en nummer vol met diverse wetens-
waardigheden. Sommige stukken zijn 
een vervolg op de stukken uit het vorige 

nummer en sommige stukken hebben een 
nieuw onderwerp.

          Bij de openingsborrel van ’t Zaaltje was te 
zien hoe ’t Zaaltje is opgeknapt. We waren 
nieuwsgierig hoe de plannen gemaakt en 
uitgewerkt zijn.      

        Natuurlijk ruimen we plaats in voor de 
plannen van de Voorzitter.

          Er is een stuk over een wandeling langs 
het aquaduct. Enkele jaren geleden heeft 
Klaas Bouwer een wandeling langs het 
aquaduct georganiseerd; in dit stuk wordt u 
meegenomen om dit keer zonder begeleiding 
de wandeling te maken.

         In Muziek op de Landstichting wordt dit keer 
Marleen Moggré geïnterviewd; Marleen is 
tevens lid van de redactie van de Oorschelp.

         Onze gastredacteur Esther Hinne beschrijft 
opnieuw een tuin van een bewoner van de 
Landstichting.

         Omdat we ervan uitgaan dat het voor veel 
bewoners van belang kan zijn, gaan we, 
uitvoeriger dan het bericht in de advertentie, 
nader in op de mantelzorgorganisatie Home 
Instead.

         Noteert u de data die genoemd worden in de 
agenda?
Naast een aantal korte berichten (zoals 
o.a. dat er naast de container op het veldje 
nóg een container voor kledinginzameling 
geplaatst is bij ’t Zaaltje) is er tenslotte de 
column van onze wethouder.

Wij wensen u veel leesplezier en mocht u in 
een volgende Oorschelp zelf ook aandacht 
willen besteden aan een item, neem dan 
gerust contact met ons op.

De redactie.

VAN DE REDACTIE

COLOFON
De OORSCHELP is een uitgave van 
Dorpsvereniging Heilig Landstichting en wordt 
bezorgd op alle adressen in Heilig Landstichting. 

De OORSCHELP verschijnt vier keer per jaar en 
bevat nieuws voor en over het dorp, berichten van 
belang voor de dorpsbewoners en de agenda.
Niet-inwoners van Heilig Landstichting kunnen 
een abonnement op de Oorschelp nemen tegen 
kostprijs. Opgave bij de redactie.

De nieuwe Oorschelp verschijnt half december. Nieuwe kopij graag inleveren voor 1 december.

REDACTIE 
Maria Quant
Marleen Moggré
Jan Lücker (vormgeving)
Annelies van Gunst

Contact:
Andreaslaan 9
6564AS Heilig Landstichting
T: (024) 3230682
E: mwaquant@hotmail.com

LID WORDEN VAN DE DORPSVERENIGING

Indien u nog geen lid bent, maar dat wel graag wilt worden, stuurt u dan een 
e-mailbericht naar de secretaris: secretaris@dorpsverenigingheiliglandstichting 
(of een briefje naar Sophiaweg 115). De contributie bedraagt €12,- per jaar per 
huishouden of adres.
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W
ie had gedacht dat positief denken 
een zo mooi resultaat zou opleveren? 
Iedereen zal het wel met me eens 

zijn dat we na een lang, koud voorjaar een 
prachtige zomer hebben en het houdt 
maar niet op. Dan is het leven in Heilig 
Landstichting een extra bonus, want eigenlijk 
hoef je met zo’n mooie zomer alleen maar 
een paar vrienden of buren uit te nodigen om 
van de mooie lange avonden te genieten. Een 
beter vakantiegevoel ken ik niet. 

Ik had afgelopen juni een paar Indonesische 
collega’s uit Jakarta op bezoek net toen 
de zomer begon. Zij waren enorm onder 
de indruk van de relaxte atmosfeer in 
Nijmegen met al die fietsen (en fietspaden!) 
en de rustige, groene omgeving in Heilig 
Landstichting. In Jakarta wonen 20 miljoen 
mensen; het is altijd zeer warm (>30 graden), 
vochtig met heftige luchtvervuiling, met 
name door een constante  verkeerschaos met 
pruttelende en lawaaiige brommertjes. De 
maatschappelijke tegenstellingen zijn daar 
confronterend groot. Dan realiseren we ons 
weer opnieuw dat we in een bevoorrechte 
positie leven.

Toch is het goed om allerlei redenen (terug 
tredende overheid, ouder wordende bevolking, 
meer individualisering) aandacht te blijven 
besteden aan onze naaste omgeving, ook 
in Heilig Landstichting waar al zoveel goed 
verloopt. 

De Dorpsvereniging werkt gestaag door aan 
het ontwikkelen van de plannen voor ons 
project Heilig Landstichting 2015. Op niet 
al te lange termijn hopen we een aantal 
voorstellen met u te kunnen bespreken. 

Tijdens de besprekingen zijn we in 
contact gekomen met het begrip dubbele 
duurzaamheid als onderdeel van duurzaam 
maatschappelijk ondernemen. Dit houdt in 
dat begeleidingsgelden (van Gemeente en 
instellingen, zoals Pluryn)  ingezet worden om 
mensen te ondersteunen in hun ontwikkeling 
en tegelijk bijdragen aan de leefbaarheid 
van onze samenleving op gebied van 
maatschappelijke en sociale dienstverlening. 

Dubbele duurzaamheid zal voor ons project 
Heilig Landstichting 2015 een van de insteken 
kunnen zijn. Wordt vervolgd.

Ten slotte: het Kerkebosje. Het is enige 
jaren rustig geweest rond het Kerkebosje, 
maar het  plan om in het Kerkebosje een 
natuurbegraafplaats in te richten krijgt weer 
aandacht. We houden de vinger aan de pols 
en zorgen ervoor dat de communicatie met 
alle betrokkenen adequaat en in een open 
sfeer zal verlopen.

Vriendelijke groeten,
Theo de Witte, voorzitter DHL

VAN DE VOORZITTER

ACTIVITEITEN IN ‘T ZAALTJE
Bridgen
Op iedere dinsdagmiddag is er bridgen van 14.00 uur tot 17.00 uur 
in ‘t Zaaltje. Iedereen kan meedoen.

Dorpsborrel
De eerstvolgende dorpsborrel is op zondag 27 oktober van 16.00 uur in ‘t 
Zaaltje. 

Zie ook www. Zaaltjehls.nl
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Wat zou ik graag over dat grindpad verder 
lopen dacht ik toen. “Je mag gerust even 
kijken hoor” klonk een stem van ergens laag 
bij de grond vandaan. Sinds José Janssen 5 
jaar geleden een ruggenwervel brak tuiniert 
ze zittend op een laag krukje, gereedschap 
binnen handbereik. Een jaar lang kon ze niet 
tuinieren en ze heeft geleerd om los te laten. 
Tegenwoordig gaan Albert en zij vaak op reis 
en ook dan laat ze de tuin voor wat hij is. Af 
en toe verdwijnt er een plant, paadjes groeien 
dicht, er ontstaan plekken met zevenblad, hier 
en daar een brandnetel. Maar er verschijnt 
ook opeens een mooie paarse lobelia midden 
in het dierbare schaduwstukje vol hosta’s 
en monnikskap. En de taxushaag is bijna 
helemaal gevormd door stekken die ze her en 
der in de tuin aantrof.
Vandaag lopen we ‘op afspraak’ door de 
tuin, het is eind augustus, wat zou er nog 
bloeien? Ik zie floxen in verschillende kleuren, 

heel mooie herfstastertjes, wat helianten, 
geraniums die maar door blijven gaan, ereprijs 
en zeepkruid aan de rand van de rechthoekige 
vijver die haar man Albert heeft aangelegd. 
Er vlakbij staat springbalsemien in roze, lila 
en witte tinten, de donkere kleuren haalt ze 
weg. Maar geur is voor haar net zo belangrijk 
als bloei, ze ruikt haar floxen al voordat we 
ter plekke zijn. Iets verder hangt een bekende 
geur  die een lage geranium af geeft: rabarber.      

Op onze rondgang vertelt ze honderduit, 
ondertussen uittrekkend wat ergens niet 
thuis hoort. Ik leer dat paardenbloem en 
zevenblad zich moeilijk laten verwijderen 
omdat ze eigenlijk eetbaar zijn. De bedoeling 
is dat je er van eet en dat de plant dan weer 
verder groeit. Paardenbloem mag dan ook in 
bescheiden mate bloeien bij José, het tekent 
haar wijze van tuinieren, er is niet veel wat 
geen plekje krijgt bij haar.

Voor de tweede keer dwaal ik door deze tuin van ongeveer 700 vierkante meter. De eerste keer is 
een paar jaar geleden, tijdens een ommetje door de buurt. Deze tuin is altijd zo uitnodigend, de 
poort staat open, hij past precies bij het vriendelijke huis. Links een oude vogelkers en rechtsvoor 
een magnolia, tegenwoordig klimboom voor de kleinkinderen.                                                                                                    

NIJMEEGSEBAAN 110

DE TUIN VAN...

de tuin aan de Nijmeegsebaan 110
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{ advertentie }

22 jaar geleden is ze in een klein hoekje 
begonnen met het zeven van al het grind 
dat er lag. Het grind gooide ze op een grote 
hoop, dat werd later het brede pad. Dat pad 
is trouwens ook weer in tweeën gedeeld door 
allerlei kleine kruipertjes zoals kruiptijm en 
geranium. Op het vrijgekomen stukje begon 
ze toen te tuinieren zonder vooropgezet plan, 
gewoon planten waar ze van hield bij elkaar 
te zetten. En al die kleine stukjes samen 
vormden op zeker moment een vloeiend, 
weelderig geheel. Een voorbijganger roemde 
haar prachtige ‘cottage tuin’. “Aha, zo’n tuin 
heb ik dus” wist ze vanaf dat moment.

Haar bedoeling was destijds een tuin aan te 
leggen die toegankelijkheid zou uitstralen. 
Als de schoolkinderen die op het fietspad 
langs haar huis van en naar Groesbeek reden 
onverhoopt een lekke band kregen, dat ze 
dan zouden aanbellen, de tuin in durfden 
stappen. Die momenten zijn al een flinke 

tijd geleden, maar laatst nog stonden er 
drie meisjes met de vraag of ze in haar tuin 
mochten kamperen. “Ga maar kijken” was 
haar antwoord. “ik heb geen gras, zie maar of 
je een plekje kunt vinden”. Uiteindelijk hebben 
ze in José en Albert’s caravan geslapen…                                                                                     
Terwijl José tegenwoordig minder tijd heeft 
om alles bij te houden en ze haar rug ook 
meer rust moet geven is dat uitnodigende 
van haar tuin gebleven. Want altijd als ik naar 
huis terugfiets is er op de route een punt 
waarop ik kan kiezen: zal ik over het veldje 
gaan of toch even dat laatste steile stuk van 
de Panovenlaan nemen? Dan kan ik daarna 
namelijk naar beneden zoeven en even 
een blik naar rechts werpen, in die tuin van 
nummer 110 waar de poort nog altijd open 
staat.

Esther Hinne
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HOME INSTEAD THUISSERVICE

D
eze franchise onderneming is in januari 
in Nijmegen gestart met als missie 
het mogelijk te maken dat senioren 

zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen 
blijven wonen. Ondersteuning kan bestaan 
uit metgezelschap, persoonlijke assistentie en 
hulp in en om het huis. 
Het uitgangspunt is dat de senior zelf de 
regie blijft houden en dus zelf  bepaalt welke 
hulp hij wil, voor hoeveel tijd en op welke 
tijdstippen.

De ondersteuning  wordt verleend door 
vaste medewerkers, d.w.z. één en dezelfde 
medewerker voor de senior zodat men elkaar 
leert kennen en een betekenisvolle relatie  
kan opbouwen. Na een eerste kennismaking 
kan beslist worden of men met elkaar verder 
gaat.
Voor de ondersteuning  wordt betaald d.w.z. 
het is  een vorm van betaalde en vervangende 
mantelzorg.

De medewerkers zijn over het algemeen 
50plussers die zich zeer  betrokken  voelen bij  
senioren. 

Er geldt een strenge  sollicitatieprocedure 
die o.a. bestaat uit een training van twee 
dagdelen om de vaardigheden te beoordelen. 
Daarnaast worden referenties nagetrokken 
en dient een “Verklaring Omtrent Gedrag” 
overlegd te worden..

Home Instead verzorgt ook trainingen. 
In november  zal er  naar aanleiding van 
Wereld Alzheimerdag een cursus ‘’Omgaan 
met Alzheimer ‘’ verzorgd worden voor 
mantelzorgers. De cursus bestaat uit twee 
informatieve bijeenkomsten op 11 en 18 
november van 19.30 uur tot 22.00 uur. 
Deelname is kosteloos.

Aanmelden via: 
info.nijmegen@homeinstead.nl 
of telefonisch 024-37 30 716  

Maria Quant

de dames van Home Instead
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KBO HEILIG LANDSTICHTING

Dinsdag 27 augustus 2013 om 0915 uur
in ’t Zaaltje
Eerste Gymnastiekles van het nieuwe seizoen. 
Daarna is er weer op elke dinsdagmorgen – 
behalve in de schoolvakanties – bewegen en 
oefenen onder de deskundige leiding van de 
heer Wilfred van Rooij. 
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.
Nadere informatie bij de heer Clemens 
Huiskens (tel. 024-355 48 96).

Donderdag 5 september 2013 om 1400 uur 
in ’t Zaaltje
De rusteloze atmosfeer
Een powerpointlezing door de heer Ton 
Cruysen over de grote verscheidenheid 
aan wolkenhemels- en beelden en de 
verschijnselen die met bepaalde bewolking 
gepaard gaat.

Donderdag 3 oktober 2013 om 1400 uur 
in ’t Zaaltje
Over Paddenstoelen
Passend bij het jaargetijde geeft de heer 
Tiny van de Weem een diapresentatie over 
paddenstoelen. Aan de hand daarvan zal hij 
ons een verrassende kijk geven op een voor 
velen onbekende herfst.

Donderdag 7 november 2013 om 1400 uur
in ’t Zaaltje
Zinzoeken als we ouder worden
Met het ouder worden stellen we ons andere 
vragen bij ons leven. Hoe richten we ons 
leven in? Hoe waarderen we deze levensfase? 
Willen we er rekening mee houden dat het 
leven eindig is?
De heer Kees Scheffers van het Centrum 
Ontmoeting in Levensvragen (COIL) komt 
hierover zijn licht laten schijnen.

Donderdag 5 december 2013 om 1400 uur 
in ’t Zaaltje
Een muzikale middag.
Deze middag komen de heren Fons 
Plasschaert (viool) en Gerard op ’t Veld (piano) 
voor ons een sfeervol concert verzorgen.

Woensdag 18 december 2013 om 1400 uur 
in ’t Zaaltje
Kerstversieringen en -decoraties maken.
Voorafgaand aan onze kerstviering maken 
we ook dit jaar weer tafelversieringen en 
kerststukjes om naar onze zeer oude en zieke 
KBO-leden te brengen en om ’t Zaaltje de 
juiste aankleding te geven voor een sfeervolle 
kerstviering. 

Donderdag 19 december 2013 om 1400 uur 
in de Taborkapel
Kerstviering.
Aansluitend op een Eucharistieviering in 
de Taborkapel gaan we naar het ’t Zaaltje, 
waar we onze kerstviering vervolgen om in 
de goede sfeer van Kerstmis te komen en 
gezellig samen te zijn.

George Spanhoff, secretaris

Met enthousiasme is KBO Heilig Landstichting aan het nieuwe verenigingsseizoen begonnen. 
In het beknopte ‘Activiteitenprogramma september t/m december 2013’ staan de bijeenkomsten, 
die voor de resterende maanden van dit jaar zijn gepland.
Bij al deze bijeenkomsten zijn introducés en belangstellenden van harte welkom!                                                                                
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BENT U AL IN ‘T ZAALTJE GEWEEST?

‘T ZAALTJE OPGEKNAPT

De eerste stap ter beantwoording van een 
dergelijke vraag is: het gebruik van ’t Zaaltje 
inventariseren  met gebruikers en bestuur en 
de bestaande situatie fotograferen.

De tweede stap is het analyseren van de 
foto’s. Wat is er oké en wat kun je verbeteren? 
Hoe breng je rust in lijnen? 

’t Zaaltje is voor een breed publiek 
toegankelijk en iedereen zowel oud als jong 
maakt er gebruik van. Dat heeft gevolgen 
voor bijvoorbeeld de inrichting en kleur en het 
materiaal. 

Als derde stap worden er (veel) schetsen 
gemaakt. Als je met geringe middelen een 
groot resultaat wilt bereiken dan kom je al 
snel terecht bij schilderwerk. 

Door Dorothé worden er kleuren uitgezocht 
in een kleuren-schema. Deze nieuwe kleuren 
zijn afgestemd op de blijvende bestaande 
kleuren in ‘t Zaaltje.

Daarnaast is er DE tip: opruimen van 
overbodige spullen, weg met alles wat er 
niet toe doet. Dat schept immers ruimte en 
mogelijkheden.
Tot slot blijft over: handhaaf wat goed is en 
respecteer dat het tijdloos is bijvoorbeeld 
onder andere de houten vloer in de grote 
ruimte en de lampen boven de bar. Wel zijn er 
nieuwe tafels en stoelen geplaatst.  

We vonden het leuk om in een gesprek 
met Dorothé te horen hoe ze haar vak 
interieurarchitect bij de opknapbeurt van ’t 
Zaaltje heeft toegepast.

’t Zaaltje is opgeknapt en heeft een nieuwe uitstraling gekregen. 
Reden voor ons voor een gesprek met Dorothé Derks, de interieurarchitect van KEK dnl.
Dorothé kreeg de vraag voorgelegd hoe je ’t Zaaltje zou kunnen renoveren met geringe middelen 
en een zo groot mogelijk resultaat.

schetsontwerp voor ‘t Zaaltje
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Het schilderwerk is uitgevoerd door Caspar 
van Eijk, woonachtig op de Nijmeegsebaan. 
Aangezien hij vóór het verschijnen van deze 
editie van de Oorschelp niet te bereiken was 
kunnen we over zijn werkwijze niets melden.

Graag brengen we onze dorpsgenoten voor het 
voetlicht om hen te complimenteren met het 
mooie resultaat.

Maria Quant

agenda

Concerten Cenakelkerk
Zaterdag 21 september om 20.00 uur en op zondag 22 september 
om 15.00 uur: het Vlaams Cultureel Kwartier- Renaissancemuziek.

Zondag 3 november om 15.00 uur:
Projectkoor Allerheiligen/Allerzielen

Zaterdag 30 november om 20.00 uur: Capella ad Fluvium: Rachmaninov 
Programma

Exposite Jan de Groot
In het weekend van vrijdag 20 t/m zondag 22 september a.s. exposeert 
Jan de Groot ( Joanneslaan 21 ) in de kleine Bartholomeuskerk in Beek-
Ubbergen. De tentoongestelde schilderijen zijn te koop. De opbrengst is 
bestemd voor de activiteiten van genoemde kerk.
De tentoonstelling zal op vrijdag 20 september om 17.00 uur worden 
geopend met een kort woord en een hapje en een drankje.
De tentoonstelling is geopend vrijdag 20 september van 17.00 uur tot 
20.00 uur, zaterdag 21 en zondag 22 september van 14.00 uur tot 17.30 
uur.
De inwoners van de Heilig Landstichting worden van harte uitgenodigd 
om onder het genot van een kopje thee of koffie de kunstwerken te 
komen bekijken.

Museumpark Orientalis
Van 6 december tot en 
met 6 januari 2014 toont 
het Museumpark zijn 
befaamde, door Elizabeth 
Houtzager bijeengebrach-
te, collectie kerstkribben 
uit o.a. Italië, Mexico, 
Duitsland, Thailand, 
Tanzania en Nederland. 

Daarnaast is er een 
expositie van de kerststal-
len van de Rotterdamse 
kunstenaar Gerard Héman 
(1914-1992).

Er zijn avondopenstel-
lingen van 26 tot met 29 
december. Een belangrijk 
element hierbij zijn de 
lampionoptochten.
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{ advertentie }

OP BEZOEK BIJ MARLEEN MOGGRÉ

MUZIEK OP DE LANDSTICHTING

Marleen heeft een Conservatoriumopleiding 
gevolgd in Tilburg, richting piano en 
dwarsfluit. Ook heeft zij staatsexamen 
gedaan voor schoolmuziek. 
Zij heeft gewerkt op de muziekscholen van 
Gennep en Boxmeer totdat deze in januari 
2013 getroffen werden door bezuinigingen; 
zij heeft daar zowel groepslessen (muzikale 
vorming, Opleidingen voor fanfare/harmonie) 
als individuele muzieklessen voor piano 
en fluit gegeven. Daarnaast geeft zij bij 
haar thuis privélessen voor piano, fluit en 
blokfluit, al sinds haar studietijd. Zij heeft 
verder o.a. schoolorkesten geleid met 
basisschoolkinderen, waarvoor zij ook zelf de 
arrangementen heeft gemaakt. 

Ik heb Marleen gevraagd welke aanpak zij 
volgt in haar lessen

De aanpak bij de individuele lessen is 
verschillend en hangt af van de leeftijd (jonge 
kinderen/volwassenen) en muzikale voorkeur, 
modern of juist klassiek. Wel kiest zij altijd 
voor methodes met een goede didactische 
opbouw. Belangrijk is dat leerlingen noten 
leren lezen, hoe goed sommigen ook op het 

gehoor spelen, zodat zij in de toekomst ook 
zelfstandig kunnen spelen van bladmuziek. 
Leerlingen worden tijdens de lessen 
ingevoerd in diverse technieken die in 
muziekstukken gebruikt worden. Binnen de 
muziek speelt emotie ook een belangrijke rol. 
Door het voorspelen van stukken probeert 
Marleen te bereiken dat leerlingen stukken 
zo mooi mogelijk proberen te spelen en ook 
verschillende speelstijlen leren herkennen en 
toepassen, waarbij ze aanwijzingen krijgen 
hoe ze het moeten doen.

Het uitgangspunt is in alle gevallen de 
leerling. De leerling moet in zijn situatie leren 
omgaan met zijn instrument en de muziek. 
Vooral jongere kinderen hebben daar veel 
begeleiding bij nodig. Bij de keuze van de 
stukken wordt rekening gehouden met wat 
de leerling mooi vindt. Bij kinderen is het 
belangrijk te benadrukken dat liedjes spelen 
leuk is en niet dat zij iedere dag piano of 
fluit moeten studeren. Sommige leerlingen 
hebben het ook al druk met de sportclub.

Bij de groepslessen is de aanpak afhankelijk 
van het doel. Gaat het om Basisvorming 

In het kader van de rubriek “Muziek op de landstichting” heb ik een interview gehouden met 
Marleen Moggré. Muziek is haar passie en daar heeft zij ook haar beroep van gemaakt.
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{ advertentie }

muziek of is het een opleiding voor de 
harmonie of fanfare, die moet opleiden 
voor een bepaald diploma. Sommige 
muziekscholen bieden naast individuele 
lessen ook samenspellessen aan. In die 
samenspellessen wordt samengespeeld met 
verschillende instrumenten. Deze lesvorm 
is relatief goedkoop en heeft het voordeel 
dat de leerlingen veel les krijgen en leren 
samenspelen.

Leuke initiatieven, waar U zowel privé als in 
groepsverband, mee aan de slag kunt gaan. 
Hebt U interesse in muzieklessen voor Uzelf 
of uw kinderen dan kunt U contact opnemen 
met Marleen. Tel. 0625110141. 
Mogelijk kan Marleen U ook verder helpen 
met vragen over muziek.
Marleen en haar man hebben een 
muziekuitgeverij aan huis.

Annelies van Gunst

de muziekkamer van Marleen Moggré

“Schrijf u nu in voor de Najaarsproeverij op 20 oktober 2013 bij de Kazerne”
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De route voert langs mooie zichtlocaties 
zoals het uitkijkplateau bij het Kerstendal, de 
Meerwijk, het Louisedal, de Broerdijk en tot 
slot de infozuil aan de Ubbergseveldweg. 

De totale lengte van het aquaduct is zo’n 
5 km. Het hoogste punt, ter hoogte van 
de Oude Kleefsebaan, lag vermoedelijk 
rond de 80 meter NAP. De ingang van de 
legioenplaats op de Hunnerberg in Nijmegen-
Oost ligt op ca. 52 meter NAP. Het verval van 
de waterleiding was vrijwel constant 0,2%.

De Aquaductroute, met een lengte van 
ongeveer 7 kilometer, leidt u zo dicht mogelijk 
langs het traject van de waterleiding. Op een 
aantal punten kunt u met eigen ogen de soms 
indrukwekkende resten van het aquaduct 
zien en ervaren. Door het gebruik van het 
routeboekje of de QR-codes komt u meer 
te weten over dit bijzondere en zeldzame 
Romeinse erfgoed.

Een van de plekken aan de route is de 
Swartendijk. Hier  komt u op het traject van 
de waterleiding de eerste dam tegen.  
Hoewel de dam grotendeels is geërodeerd, is 

VAN BRON TOT KRAAN

ROMEINS AQUADUCT

Sinds het voorjaar bestaat er een nieuwe fraaie wandelroute door de 
reliëfrijke omgeving van Nijmegen, Berg en Dal en Groesbeek, de Aquaductroute. 
De route volgt het vermoedelijke tracé van het aquaduct uit de Romeinse tijd vanuit Berg en Dal 
via de Heilig Landstichting naar de castra (het legerkamp) op de Hunnerberg in Nijmegen-Oost. 

de plek van het Romeins Aquaduct aan de Swartendijk
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hij nog goed herkenbaar in de betonnen muur 
van het voormalige Karmelietessenklooster: 
op de plek van het aquaduct maakt de muur 
een lichte welving. 
Aan de overzijde van de weg loopt de dam 
nog zichtbaar door de tuinen. De dam was in 
totaal 260 meter lang en op dit punt zo’n 6,5 
meter hoog. Dat is beduidend hoger dan de 
schutting! 
De Romeinen hadden voor de dam bijna 
10.000 m3 grond nodig. Het is nog altijd te 
zien waar ze dat vandaan haalden: zo dichtbij 
mogelijk, vlak naast de dam. 
Het aquaduct was uitgevoerd in aarde en 
hout, met een houten goot voor het transport 
van het water. 
Omdat het hout is vergaan, is van die goot 
niets teruggevonden. 

De doorsnede van het oude aquaduct is ter 
plekke in metaal nagebouwd. Ook staat er 
een paneel met meer informatie over het 
aquaduct.   

Meer informatie is te vinden op de website 
www.aquaductgroesbeek.nl waar ook 
routebestanden voor GPS, Google Earth en 
Every Trail te dowloaden zijn. 

Ook is er de Aqauduct Groesbeek App te 
downloaden.

Jan Lücker

paaltjes die u de weg langs het Romeins Aquduct wijzen

Voedselbank Groesbeek en 

omstreken opent extra

uitgiftepunt in Malden. 

Met ingang van oktober 2013 opent de Voedselbank 
Groesbeek en omstreken een tweede uitgiftepunt 
in Malden. De inwoners van de gemeente Heumen  
die in aanmerking komen voor een voedselpakket  
hoeven dan niet meer naar Groesbeek te reizen om 
hun voedselpakket op te halen. 

De Voedselbank Groesbeek en omstreken is 
vorig jaar september gestart met uitgifte 
van voedselpakketten. Inmiddels maken 41 
huishoudens gebruik van de voedselhulp.
In Nederland hebben meer dan 1 miljoen mensen 
een inkomen onder de zogenaamde armoedegrens.  
Als mensen te weinig geld hebben om van te leven, 
kunnen ze elke week een gratis voedselpakket 
krijgen. Voedselbanken hanteren hiervoor vaste 
criteria.  Zie voor meer informatie onze website 
www.voedselbankgroesbeek.nl

Een aanvraag voor voedselhulp kan alleen worden 
ingediend door een hulpverlenende instelling. Het 
NIM maatschappelijk werk helpt inwoners van 
de gemeenten Heumen  bij het indienen van een 
aanvraag. 
Denkt u in aanmerking te komen voor voedselhulp? 
Belt u dan met het NIM maatschappelijk werk voor 
een afspraak (tel. 024 32 32 751).  
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korte berichten
Bridge leren in ‘t Zaaltje
Riet van der Landen, van wie het 
afgelopen jaar een aantal dorpsgenoten 
hebben leren bridgen, zal bij voldoende 
belangstelling in het najaar weer met 
een beginnerscursus bridge starten. 
De cursus bestaat uit 20 lessen en zal 
plaatsvinden op woensdagochtend in 
het Zaaltje. Het cursusgeld bedraagt 
150 Euro. Ook mensen van buiten Heilig 
landstichting zijn welkom. 

Hebt u belangstelling of heeft u vragen 
neem dan contact op met mevrouw Riet 
van der Landen (m.landen@upcmail.
nl) of ondergetekende Els de Witte 
(elsdewittevanderschoot@planet.nl).

Els de Witte

Jassen en sieraden voor Nepal
Hebt U nog een lichtgewicht jas 
en/of sieraden die U niet meer 
draagt? Dit najaar gaan we 
weer naar Nepal en wij nemen 
ze graag mee naar Nepal voor 
mensen die er heel blij mee zijn! 

Met dank.
Ellen Deimann en Dick Verstegen

www.waterprojectnepal.nl
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Wijkagent volgen op Twitter
Het is mogelijk om de wijkagent Heilig 
Landstichting op twitter te volgen.
Leuk voor de mensen die gebruik hebben 
gemaakt van de cursus Sociala Media en 
de leden die al op twitter zijn:
Twitter: @Wijkagent_Andre

Met vriendelijk groet,
Andre Vreemann, wijkagent

Politie | Noord Oost Nederland | Gelderland Zuid | 
Tweestromenland |  Groesbeek |
Bezoekadres: Molenweg 31, 6561 AH  GROESBEEK
Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn
T  0900-8844 grip 7914
F  024-3977090
Twitter: @Wijkagent_Andre
werkdagen maandag - dinsdag - woensdag

Container
Bij ’t Zaaltje is een grote blauwe 

container voor kledinginzameling 

geplaatst.

Het is de bedoeling om goede en 

schone kleding een tweede kans in 

Afrika te geven

info@beneluxrecycling.nl

www. beneluxrecycling.nl
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O
p 9 maart 1997 werd ze geboren, 
Victorine, dochter van Emma van de 
Ramselaar en Longa Vita Domingo. Op 

4 mei 1997 kwam ze bij ons wonen. En op 
6 augustus 2013, na 16 jaar en 5 maanden, 
was het over. Onze Vicje, in mensenleeftijd 
100 jaar, kon het niet meer volhouden, en er 
moest een besluit genomen worden. Mijn 
vrouw stond daar alleen voor, zelf was ik 
lopen (neen, niet in de zin van ontlopen, maar 
met de rugzak om de wereld in). Een moeilijk 
besluit, je hebt jarenlang lief en leed gedeeld, 
ze was er ‘s morgens, ‘s middags en ‘s avonds, 
ze was bijna altijd vrolijk, drentelde om je 
voeten, keek je smachtend aan voor nog wat 
lekkers, kortom, ze was deel van ons. En dan 
is het afgelopen. Je staat op en ze verwel-
komt je niet meer. Je gaat weg, en haar kopje 
komt niet in het raam ter afscheid. Ze piept 
niet meer als je ze in de auto meeneemt. Al 
die vanzelfsprekende dingen van de afgelopen 
16 jaar zijn er niet meer en dat voelt leeg aan. 
Veel hondenbezitters zullen dit herkennen, en 
het blijft raar. Van veel kanten wordt nu de 
vraag gesteld of we een nieuwe hond nemen. 
Die vraag speelt bij ons nog niet, eerst maar 
eens wennen aan die nieuwe stilte, zoals het 
ook wennen was toen onze dochter het huis 
uitging. Niet te vergelijken natuurlijk, onze 
dochter zien we nog regelmatig.

Maria, de redacteur die mij er steeds aan 
herinnert dat de column ingeleverd moet 
worden, stelde de vraag of onze kleinkinderen 
in Engeland ook Nederlands leren/spreken. 
Om dat te onderzoeken zijn we onlangs maar 
weer eens naar hen toe gereisd. En ja hoor, 
de oudste, ruim 3, stelt dan de vraag: opa, are 
we going to the speeltuin. De jongste, nog 
geen 2, praat nog niet zoveel. Haar vader is 
daddy, haar nieuw-zeelandse opa is poppa en 
mij noemt ze bwappa. En dat laatste is geen 
Nederlands. Wij praten stelselmatig Neder-
lands met die 2, en ze begrijpen het over het 
algemeen feilloos. Zo Maria, je bent weer 
bij. Ik doe er nu wel luchtig over, maar hun 
plannen om naar Nieuw Zeeland te verhuizen 
lijken akelig definitief. Ze willen begin 2015 
vertrekken, en dan is het afgelopen met de 
2-maandelijkse bezoeken. We moeten er niet 
teveel aan denken, maar het is wel verdomd 

ver weg. Gelukkig hebben ze uitgesproken dat 
we elk jaar een half jaar mogen komen in hun 
zomer, zodat we de familie toch van dichtbij 
kunnen volgen. Als je daaraan denkt, dat voel 
je hoe belangrijk familie voor je is.

Ben je Aram Bang nog tegengekomen? Nou 
zie ik je verwarring, want wie is dat nou. Eind 
juli, tijdens een van de schaarse regenbuien 
van de afgelopen zomer, speelde deze  pianist 
in de Cenakelkerk werken van Beethoven en 
Schumann. Het is toch een bijzondere erva-
ring, dat dit soort concerten in ons dorp geor-
ganiseerd worden, en dat deze jonge Zuid-
Koreaanse pianist onbevangen voor een klein 
publiek zijn muziek met veel gevoel speelt. 
Het zijn cadeautjes die je velen gunt.

Politiek is het erg rustig geweest, alleen 
de discussie over de naam van de nieuwe 
gemeente heeft nog wat gespeeld. De raden 
zijn er uit gekomen. Wij, kiezers, mogen het 
zeggen op 12 november 2014 tijdens de ver-
kiezingen voor de nieuwe gemeenteraad. Er 
ligt dan de keuze tussen Groesbeek en Berg 
en Dal. Een vol jaar kun je erover nadenken, 
en de verkiezingsprogramma’s zullen dit zo 
ongeveer als het belangrijkste onderwerp van 
de verkiezingen maken. Ikzelf hecht niet zo 
aan een gemeentenaam, dat is toch maar een 
verzamelnaam. Het gaat erom of je je happy 
voelt in de gemeenschap waarin je verkeert, 
en dat is voor een groot deel ons eigen dorp. 
En het is belangrijk om in die gemeenschap 
oog en oor voor elkaar te hebben, elkaar niet 
te laten vallen en in gesprek te blijven. Nu, 
zonder hond, is dat wat moeilijker. Ik loop niet 
meer zoveel door het dorp, hoor en zie minder 
en dat vind ik jammer. Als je toch iets aan 
me kwijt wil, bel, mail of twitter. Ik zie ernaar 
uit. En die dorpsborrel (was er helaas niet 
bij, zaten in Engeland) is ook een belangrijk 
moment. Kom daar gewoon eens naartoe, 
ontmoet je dorpsgenoten, gezellig!

DE ZOMER VOORBIJ...

Pim Spaan
024 - 3605639 / 06 - 5426618

 pimpsaan@kpnmail.nl
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