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Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting

Koen Broersma – die naast zijn 
werkzaamheden voor de Oor-
schelp ook civiel ingenieur ste-
delijk water bij Royal Haskoning 
is – vertrekt met zijn gezin naar 
Ghana; voorlopig voor een project 
van een jaar.
 
Hij zal in Ghana een plan maken 
om het afvalwatersysteem van 
de hoofdstad Accra te repareren. 
Dit heeft namelijk te kampen met 
enorm veel achterstallig onder-
houd. Hij is zojuist terug van een 

korte reis daarheen, enerzijds om 
het project alvast op te starten 
anderzijds om te bekijken waar hij 
gaat wonen en de kinderen naar 
school kunnen.
 
Hij heeft al kennis gemaakt met de 
Hash House Harriers aldaar. Dit is 
een clubje hardlopers bestaande 
uit een gevarieerde groep expats 
en lokale bewoners die wekelijks 
samenkomen om een rondje te 
rennen en vervolgens een drankje 
te drinken. Deze groepen bestaan 

over de hele wereld (zie http://
en.wikipedia.org/wiki/Hash_
House_Harriers).

Koen is meteen aan het werk 
gezet en heeft het logo voor de 
Pan Africa Hash 2013 ontworpen 
(zie http://accrahash.com/pb/
wp_30a2e2bf/wp_30a2e2bf.html).
 
Koen heeft beloofd verslag te doen 
van werk en leven in Ghana.  We 
zijn benieuwd hier meer over te 
horen.
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H
et is geen weer om achter de computer 
te zitten maar voor de Oorschelp doen 
we het. In dit laatste nummer vóór de 

zomervakantie treft u een verscheidenheid 
van berichten aan.
Het bestuur deelt de laatste veranderingen 
mee. We gaan ervan uit dat u nu inmiddels 
wel lid van de Dorpsvereniging geworden bent 
of dit deze week gaat doen.
Over de festiviteiten van Koninginnedag op de 
Landstichting en alle andere vieringen zoals 
op paaszaterdag wordt bericht.

Van de redactie is het belangrijkste nieuws 
dat onze vormgever Koen Broersma de redac-
tie verlaat aangezien hij met zijn gezin voor 
een project van één jaar naar Ghana vertrekt. 
Hij heeft beloofd dat hij vanuit Ghana verslag 
zal doen van zijn werk en het leven aldaar.
We wisten dat het erin zat dat hij zou gaan 
maar niet wanneer. We verdrongen dit bericht 
omdat we niet wisten hoe we zonder Koen 
verder moesten aangezien niemand van ons 
de lay-out kon doen. Koen heeft het vanaf het 
begin gedaan met veel geduld en enthousias-
me. In het begin kwam het wel voor dat Koen 
naast de mails een enveloppe met stukken 
kreeg die soms niet eens af waren, zonder 
naam, en hij moest maar zien. De redactie 
kreeg dan van hem een mailtje met “leerpun-
ten”. En geleerd hebben we, hè Koen?

Heel hartelijk bedankt voor de samenwerking 
en voor al het werk dat je verricht hebt. We 
zullen jou en je gezin missen; de kinderen aan 
de deur bijvoorbeeld als we kopij kwamen 
brengen.

Wij zijn erg blij dat we Jan Lücker bereid ge-
vonden hebben de vormgeving te doen. We 
stuurden hem een mail met de vraag onder 
welke condities hij eventueel en misschien 
bereid zou zijn etc.. Tot onze blije verrassing 
mailde hij ongeveer per omgaande dat hij het 
zou doen. Welkom Jan Lücker.

Het bestuur van ‘t Zaaltje en Bosduiveltje 
informeert u over de situatie en roept u op 
het bijgevoegde enquêteformulier in te vullen 
en op te sturen.

Verder staan er persberichten en een oproep 
in. We herinneren u eraan dat u ook zelf een 
oproep kunt plaatsen.

Op de valreep kunnen we ook nog berichten 
van het recente Oranjecomitéfeest.
Rian Fritschy, oud bewoonster van de Land-
stichting en die al jaren werkt voor Amnesty, 
stuurde een stukje over het ontstaan van de 
organisatie.
En natuurlijk is er de column.

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 zal 15 september verschijnen.  Nieuwe kopij inleveren vóór 1 september.

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

Contact:
Andreaslaan 9
6564AS Heilig Landstichting
T: (024) 3230682
E: mwaquant@hotmail.com
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ind februari nam Hans Cramer afscheid 
als voorzitter. In de ledenvergadering 
werd hij bedankt voor zijn inzet en 

aanstekelijk enthousiasme. Els de Wiite-van 
der Schoot was voorzitter ad interim. Bedankt 
Els voor jouw invulling van deze tijdelijke 
functie. 

Het bestuur is blij dat Theo de Witte zich 
bereid heeft verklaard om met ingang van 11 
juni als nieuwe voorzitter aan te treden. In de 
volgende Oorschelp hoort u daar meer over.
 
In dezelfde ledenvergadering trad Yus 
Broersma-Sa’diyah toe tot het bestuur. 
Omdat zij voor langere tijd naar het 
buitenland vertrekt, ziet zij zich genoodzaakt 
het bestuur nu al te verlaten. Bedankt Yus!

Het bestuur heeft nu de volgende 
samenstelling: 
•  Theo de Witte (voorzitter)
•  Eva Spanhoff-Suerink (vice-voorzitter) 
•  Joost Meuwese (secretaris) 
•  Markus Matthias (penningmeester) 
•  Marja van Rossum-van Oppenraay, 
•  Gerard Scheenstra, 
•  Janneke Otten-van Rossum 
•  Annelies van Gunst.

Het bestuur kan nog steeds versterking 
gebruiken. Wilt u een bijdrage te leveren aan 
het welzijn van ons dorp en zijn bewoners? 
Wilt u dat doen in de vorm van een 
bestuursfunctie van de Dorpsvereniging, meld 
u dan aan bij de secretaris. 

Lid worden van Dorpsvereniging?

De Oorschelp wordt bezorgd bij alle adressen 
van de Heilig Landstichting. Maar nog beter is, 
als zo veel mogelijk bewoners ook lid zijn 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. 

Oproep Omroep Groesbeek

Omroep Groesbeek zoekt leden voor het 
Programmabeleidbepalend Orgaan. De 
Mediawet schrijft voor, dat een lokale omroep 
zich door zo’n raad laat adviseren. Hebt u 
interesse in deze functie (tijdbelasting 4x 1,5 
uur per jaar) neem dan contact op met de 
secretaris of kijk op: 
www.omroepgroesbeelk.nl/vacatures. 

nieuwe Voorzitter en 

bestuursamenstelling

ACTIVITEITEn In ‘T ZAAlTJE
Bridgen
Op iedere dinsdagmiddag is er bridgen van 14.00 uur tot 17.00 uur. Iedereen 
kan meedoen.
In Juli en Augustus is er geen bridgen.

Borrel
De laatste borrel vóór de zomer is op 29 juni.
 Daarna weer op 28 september

Zie ook www. Zaaltjehls.nl
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Vorig jaar was er de succesvolle Kunstroute in 
ons dorp.  Dit jaar willen we in het weekend van 
22 en 23 september een festival organiseren 
rond uitvoerende kunsten: Muziek en Theater en 
alles wat op podium gepresenteerd kan worden: 
Kunst met een grote K en een kleine k! Maar ook 
activiteiten, waaraan u zelf deel kunt nemen!

We hopen een aantrekkelijk programma te 
kunnen bieden. Het doel is met name om de 
creativiteit in het dorp zichtbaar en hoorbaar 
te maken! Om te kunnen genieten van wellicht 
onverwachte talenten uit ons dorp.

We nodigen iedereen uit om mee te doen, jong 
of oud, in groepjes of alleen! Muziek,  zang, 
voordracht, poëzie, dans, theater, circusacts! Het 
kan heel gevarieerd zijn!

We denken ook aan een ‘Open Podium’. Hier 
kunnen korte stukjes gepresenteerd worden. 
Vooral als u enthousiast bent over dat ene 
muziekstuk of wat ook, biedt dat mogelijkheden. 
We hebben al een pianist bereid gevonden om u 
muzikaal te begeleiden. 

Ook de locatie kan gevarieerd zijn: In het ’t Zaaltje, 
Bosduiveltje of thuis!

Meldt u aan bij:
secretaris@dorpsverenigingheiliglandstichting.nl. 
Verdere berichtgeving volgt via Oorschelp, 
Oorbelletje en Dorpsmail.
 
We rekenen op uw creativiteit 

en verheugen op een spetterend 

weekend!

Het bestuur

muziek + tHeaterweekend in de 

Heilig landsticHting

{ advertentie }



5juni 2012

{ advertentie }

Aan de overkant van de Nijmeegsebaan 
op het grondgebied van Pro Persona 
(voormalig GGZ) ligt sinds een half jaar een 
beweegtuin op het open veld tussen de 
keuken en Maria MacKenzie.  In deze tuin 
staan 7 fitnesstoestellen opgesteld  waar 
twee mensen per toestel tegelijk gebruik van 
kunnen maken. Sommige toestellen zijn er 
voor de verbetering van de conditie andere 
voor versterking van  de spieren van onder 
meer de buik, de rug, de armen en de benen.

De Dorpsvereniging heeft bij Pro Persona 
gevraagd of de dorpsbewoners van de Heilig 
Landstichting van deze fitnesstoestellen 
gebruik kunnen maken. Ja, dat kon. 

Na een oproep in het Oorbelletje is op  4 mei  
een groep 50-plussers van start gegaan. 
Gemiddeld 10 personen verzamelen zich op 
vrijdagmiddag om 15.15 bij de beweegtuin. 
Sportleraar Youri begint met een warming 

up. Daarna wordt er gefitnessed.  Youri loopt 
rond en geeft iedere deelnemer  een advies op 
maat over het gebruik van de apparaten. Na 
afloop wordt er gezamenlijk koffie gedronken. 
Bij slecht weer gaan we naar binnen. Tot nu 
toe was dat gelukkig nog niet nodig.

Na een 5-tal lessen gevolgd te hebben 
kunnen de mensen zelf naar de tuin om 
geregeld hun eigen oefenprogramma af 
te werken, op tijden dat de toestellen niet 
gebruikt worden door  cliënten van Pro 
Persona .

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u ook 
graag kennismaken met de beweegtuin, neem 
dan contact op met ondergetekende 
(elsdewittevanderschoot@planet.nl 
of per telefoon 024 -  3241841).
Bij voldoende belangstelling starten we een 
nieuwe groep.

Els de Witte

bewegen 

in de beweegtuin
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Zaterdag 7 april was er sinds twee jaar 
weer “paaseieren zoeken” in het speeltuintje 
van de Heilig Landstichting. Het was een 
heel gezellige ochtend met wel 36 goede 
speurneuzen!  
Hoewel het tot 9.00 uur in de ochtend 
regende, konden de kinderen toch om 10.00 
uur in het zonnetje op zoek gaan naar de 
paaseieren, die de paashaas had verstopt. 
En wat heeft iedereen zijn best gedaan! De 
jongere kinderen hebben met en voor elkaar 
eieren gezocht, terwijl de oudere kinderen 
d.m.v. verstopte aanwijzingen op zoek gingen 
naar het “gouden ei” en het ook gevonden 
hebben. Ze dachten: “Oh, dat doen we wel 
even”, maar het was toch moeilijker dan 
gedacht. Jongens en meisjes, goed gedaan !!! 

De paashaas was ook heel erg blij met de 
mooie tekeningen die hij heeft gekregen! 
Dank je wel daarvoor. Leuk dat iedereen zo 
enthousiast was en hopelijk weer tot volgend 
jaar!

Yus Broersma

 

Paaseieren zoeken

{ advertentie }



7juni 2012

Eeuwenlang lag ons dorp, dat toen een klein 
gehucht was en “de Ploeg” heette, op de 
scheidslijn van het Nederrijkswald van de 
Staten van Gelderland en het Schependom 
van de stad Nijmegen. Rondom die scheidslijn, 
grens, waren regelmatig geschillen. Daarover 
is door Klaas Bouwer uitgebreid verteld in zijn 
boek “Een notabel domein”.

Maar ook in de vorige eeuw gebeurde er 
van alles in dit gebied. Er was ooit een heus 
treinstation, ‘Heilig Land’ geheten, waar 
duizenden Pelgrims aankwamen, die naar 
het Devotiepark Heilig Landstichting gingen. 
Tussen september 1944 en juni 1945 lag er 
een vliegveldje in het huidige parkje tegenover 
Rozenhof. In 1946 kwam er weer een soort 
station, vanwaar meer dan honderdduizend 

Canadezen naar de Kanaalhavens werden 
vervoerd. En waar nu getennist en gevoetbald 
wordt, lagen bijna 80 jaar de velden van de 
Nijmeegse Mixed Hockey Club.  Meer naar 
het zuiden ligt een inmiddels bijna vergeten 
klooster, de Nebo.
Ook in de Ploeg zelf veranderde natuurlijk 
alles.

Tijdens de wandeling hoop ik U over dat 
boeiende verleden van dit gebied te kunnen 
vertellen.
U kunt zich via email aanmelden bij 
marjavanoppenraaij@hotmail.com 
of telefonisch 3220931. 
We hopen op veel medewandelaars 

Frans Geertsen

Start bij ‘t bOSDuiveLtje 

HistoriscHe wandeling oP 23 Juni a.s. 

{ advertentie }
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d
e toekomst van ons wijkgebouw staat 
op losse schroeven omdat de inkomsten 
al een aantal jaren op rij terug lopen 

terwijl de kosten nagenoeg gelijk blijven. 

De verhuur van ’t Zaaltje als onderkomen voor 
de lopers tijdens de vierdaagse is de belang-
rijkste inkomstenbron maar de belangstelling 
daarvoor loopt terug. De huuropbrengsten en 
de omzet aan de bar van een aantal gebrui-
kers en  verenigingen is zeer bescheiden. 

Het valt op dat dorpsbewoners vaak niet be-
kend zijn met de mogelijkheden die ’t Zaaltje 
en het Bosduiveltje bieden en misschien daar-
om weinig gebruik maken van die ruimtes.
De kosten bestaan vooral uit de vergoeding 
voor de beheerder, schoonmaak, gas, water 
elektra en onderhoud. De stichting ontvangt 
geen subsidie van de gemeente. 
De financiële situatie is nijpend en kan niet 
nog veel langer voortduren. 

De doelstelling van de Stichtingen is het in 
stand houden van de gebouwen ter bevorde-
ring van het gemeenschapsleven in de Heilig 
Landstichting.
Gezien het geringe animo voor het gebruik 
van de gebouwen door dorpsbewoners vraagt 
het bestuur zich af of de dorpsbewoners wel 
prijsstellen op het behoud van het wijkge-
bouw en of in een behoefte wordt voorzien. 
Vragen waar het bestuur graag een antwoord 
op krijgt. 

Daarom is besloten een enquête te houden. 
De uitkomst is voor het bestuur belangrijk 

voor de besluitvorming over de toekomst 
van ’t Zaaltje en het Bosduiveltje. Het is niet 
uitgesloten dat het bestuur genoodzaakt 
wordt de gebouwen te sluiten. Dat zouden wij 
als bestuur betreuren nu de gebouwen een 
sociale functie kunnen vervullen in ons mooie 
dorp.

De ingevulde vragenlijst kunt u voor 1 juli 
a.s. inleveren bij een van de  bestuursleden 
vermeld onder aan deze brief. Ook kunt u de 
vragen invullen via de website van ’ t Zaaltje 
(www.zaaltjehls.nl)

Het bestuur hoopt op een groot aantal 
reacties.

Met vriendelijke groet 
Bestuur van de Stichting ’t Zaaltje en ‘t Bos-
duiveltje

• Marian van Kraaij
Nijmeegsebaan 74 

• Helmy Schellens 
Josuelaan 5 

• Marie- Louise Hoppenbrouwers
Koning Davidlaan 5

• Gerrrit Coenen   
Petruslaan 10  

• Gerard Scheenstra
Nijmeegsebaan 45

vraaG aaN aLLe beWONerS vaN De HeiLiG LaNDSticHtiNG

Heeft ’t zaaltJe nog toekomst ?

Het gemeenschappelijke bestuur van de Stichtingen die ’t Zaaltje en het Bosduiveltje exploiteert, 
luidt in deze brief de noodklok en doet een dringend beroep op u om de enquête bij deze brief in te 
vullen.
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d
e zon scheen en het gras op het 
Oranjeveldje was nog nat van de 
dauw, toen om 10 uur de vrijmarkt 

startte. Er waren dit jaar weer verscheidene  
verkopers van spullen, die samen een 
heel mooi assortiment aanboden: van 
kinderspeelgoed tot klassieke cd’s en van 
mooie huishoudspullen tot schilderijen. Het 
ruilen van tuinboeken kwam niet echt op 
gang, wel zijn er kook- en plantenboeken 
verkocht. De kinderen konden blikken gooien 
en er was een grabbelton, beide activiteiten 
werden verzorgd door het Oranjecomité. Altijd 
prijs!
Twee personen hadden stekjes in de 
aanbieding, die ze ter plekke verspeenden. 
Er zullen binnenkort heel wat 
cherrytomaatjes en zonnebloemen groeien in 
de Heilig Landstichting! 

Er was aardig wat publiek dat snuffelde 
en ook kocht, in totaal circa 100 mensen. 
Iedereen kon genieten van ranja of koffie 
met oranje mini tompouces en zelfgebakken 
cakejes met marsepeinen kroontje. Een 
passerend  Amerikaans stel zei: ‘this is my 
first Queensday’.
Rond de klok van twaalven verscheen onze 
nieuwe burgemeester Keereweer met zijn 
vrouw. Hij toonde veel belangstelling en hield  
met heel wat mensen een praatje. 

Het slot van het feest was wederom de 
tombola. Er werden veel lootjes verkocht. 
Marja van Rossum prees de vele mooie 
prijzen weer op haar onovertroffen wijze aan, 

terwijl oud-notaris en dorpsbewoner Pierre 
Pancken de trekking verrichtte.  Velen volgden 
de trekking vol spanning en sommigen 
vielen in de prijzen. Zelfs de burgemeester, 
die ook een paar lootjes had gekocht, won 
een prachtig rode koekoeksklok, die op zijn 
werkkamer zeker niet zal misstaan!!

Kortom, het was volop genieten op deze 
warme en sfeervolle Koninginnedag in de 
Heilig Landstichting. Met dank aan alle 
aanwezigen, aan het Oranjecomité en 
aan iedereen die spullen en cadeaus heeft 
ingebracht en heeft meegeholpen met de 
organisatie van deze mooie dag.

Lies van Campen

koninginnedag 2012
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Het thema van de expositie  ‘Toen God nog 
schreef’ is het beeld dat de mens van God 
schept.  De expositie gaat met zevenmijls-
laarzen door de geschiedenis van de heilige 
boeken van Jodendom, Christendom en Islam. 
De expositie is te bezichtigen tot en met 28 
oktober 2012 in het Hoofdgebouw in Muse-
umpark Orientalis.

Over de inhoud van de expositie is vanaf 26 
mei een speciale, zeer uitvoerige en ruim geïl-
lustreerde, website beschikbaar. 
Deze website vindt u onder: www.toengod-
nogschreef.nl. Zo kunt u ook virtueel kennis 
nemen van deze boeiende geschiedenis.

In de expositie is te zien hoe tussen 2000 en 
1200 vóór Christus in het Nabije Oosten en 
Egypte het polytheïsme overheerste, ook in 
de culturen die door de traditie in verband 
worden gebracht met de aartsvaders. Het 
was een periode waarin het accent lag op 
vruchtbaarheidsgoden. 

Tussen 1200 en 1000 vóór Christus vochten 
vele volkeren in het Midden-Oosten om een 
goede vestigingsplek. In die periode verschoof 
het accent naar de goden met militante 
eigenschappen. Voorheen onbelangrijke oor-
logsgoden, als Baàl en Resjef, werden in deze 
periode populair ten koste van oude oppergo-
den als El.

Waarschijnlijk ontstond het monotheïsme pas 
na de Babylonische ballingschap. Tijdens die 
periode was het behoud van de eigen Joodse 
identiteit van groot belang, wat heeft bijge-
dragen aan het bundelen van oude histori-
sche en religieuze teksten tot de oervorm van 
de Tenach, het Oude Testament.
Het Nieuwe Testament is doordrongen 
van het beeld van God als een vader, als de 
strenge rechter die aan het einde van de 
tijden oordeelt over de mensen. Door zijn 
eigenschappen uit te splitsen ontstond het 
motief van de drie-eenheid, de ene God in drie 
personen.

De voorgeschiedenis van de Islam doet den-
ken aan die van het Jodendom. De goden die 
tot in de 6de eeuw in de Arabische woestijn 
en omliggende landen werden vereerd waren 
zelfs in naam verwant aan die vroegere goden 
van het Midden-Oosten. Mohammed verving 
het pantheon door de ene god die naar zijn 
zeggen dezelfde god was die ooit gesproken 
had tot Abraham. Het beeld van drie-eenheid 
wees hij af. Hij koos voor een strikt monothe-
isme rond Allah. De openbaringen van deze 
god vonden hun neerslag in de Koran.

Godsdienstgeschiedenis is nooit eenvoudig en 
iedere samenvatting blijft slechts een bena-
dering.

Museumpark Orientalis
Openingstijden: 
dinsdag t/m zondag 10.00 uur tot 17.00 uur
Info@museumparkorientalis.nl

OverGeNOmeN uit Het perSbericHt vaN muSeumpark OrieNtaLiS

eXPositie: toen god nog scHreef
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Waarom een voedselbank In Groesbeek?
Steeds meer mensen in Nederland 
vragen hulp aan een voedselbank. Ook in 
Groesbeek wonen mensen die afhankelijk 
zijn van voedselhulp. Sommigen maken nu al 
gebruik van voedselbanken in de omgeving, 
bijvoorbeeld Millingen aan de Rijn of Nijmegen. 
Voedselbank Nederland verwacht dat in de 
gemeente Groesbeek zo’n 40 gezinnen in 
aanmerking komen voor een voedselpakket. 

Het gaat om mensen die door 
omstandigheden niet genoeg geld meer 
hebben om van te leven. Langdurige ziekte, 
geen werk meer, echtscheiding, e.d. zijn 
vaak oorzaken dat mensen in inkomen fors 
achteruit gaan. De vaste lasten (hypotheek/
huur, energiekosten, verzekeringen, e.d.) 
blijven meestal hoog. Als mensen dan te 
weinig geld hebben om van te leven, kunnen 
ze elke week een voedselpakket krijgen. 

Wanneer hebben mensen te weinig geld om 
te leven?
De voedselbanken in Nederland hanteren 
daarvoor dezelfde criteria. Als een volwassen 
alleenstaande per maand niet meer te 
besteden heeft dan € 180,- heeft, kan hij/zij 
een voedselpakket krijgen. Voor een moeder 
met twee kinderen ligt de grens bij €300,- 
per maand. Dat betekent dat zij met minder 
dan € 10,- per dag alles moet doen: eten, 
kleding, reparaties, cadeautjes, schoolreisje, 
enz.  

Laten we samen zorgen voor mensen die 
voedselhulp nodig hebben.
Bij de Voedselbank Groesbeek e.o. 
werken 20 vrijwilligers. Zij behandelen de 

aanvragen, zamelen voedsel in en geven de 
voedselpakketten uit. Al het werk is 100% 
vrijwillig. 
In Nederland wordt elk jaar voor 4 miljard euro 
aan voedsel weggegooid. Veel voedsel is nog 
goed te eten. Daarom vragen we winkeliers, 
agrariërs, bedrijven en restaurants in de 
gemeente Groesbeek om voedsel dat over is, 
aan de voedselbank te geven.

Bedrijven, winkeliers en inwoners kunnen de 
Voedselbank helpen door voedsel of geld te 
geven. De voedselbank koopt en verkoopt 
geen voedsel. Geld is nodig voor de kosten die 
gemaakt worden. 

HeLp mee.

Zie voor verdere informatie:
www.voedselbankgroesbeek.nl. 

oPricHting Voedselbank 

groesbeek en omstreken

Begin mei ’12 heeft een aantal inwoners van de gemeente Groesbeek de stichting Voedselbank 
Groesbeek en omstreken opgericht. 
De stichting Voedselbank Groesbeek e.o. streeft ernaar om in september 2012 te starten met de  
uitgifte van voedselpakketten. Daarvoor moet nog veel werk verzet worden. 
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H
eijltjes Advocaten steunt het project 
‘Bricks&Babies’ van de Mpower 
Foundation  voor de bouw van een 

kinderziekenhuis in Zuid Soedan. 
Aan hun relaties hebben ze een gift gevraagd 
voor de steun aan dit geweldige project 
‘Bricks&Babies’.

Zuid Soedan, het jongste land ter wereld dat 
niet lang geleden het toneel was van één 
van de meest gruwelijke en langstdurende 
burgeroorlogen van het Afrikaanse continent. 
Zes jonge Nederlandse dokters zijn vast 
besloten hun leeftijdsgenoten in Zuid 
Soedan te helpen met de wederopbouw en 
ontwikkeling van hun land.  Samen werken 
aan een betere toekomst. 

Wat is mpower Foundation?

Mpower Foundation is een in 2007 
opgerichte stichting die net als haar 
partnerorganisatie, de Mundri Relief 
and Development Association MRDA, 
gelijkwaardige en duurzame ontwikkeling 
bevordert in een vreedzaam Zuid Soedan. 
Aandachtspunten zijn kindergezondheid en 
empowerment van de jeugd. De Nederlandse 
stichting werkt uitsluitend op vraag van de 
partnerorganisatie. Er wordt gewerkt volgens 
het ‘train the trainer principe’ waarbij de 
lokale jeugd getraind wordt om zelfstandig 
voorlichting te geven.

Het project Mpowerkids richt zich op 
preventieve gezondheidszorg voor kinderen 
van 0 tot en met 5 jaar en hun ouders. 
Kinderen worden geregistreerd, gewogen, 
gemeten en gevaccineerd binnen goed 
georganiseerde veldbezoeken. Hun ouders 
worden voorgelicht tijdens workshops en 
krijgen ook een individueel advies over de zorg 
voor hun kind(eren). 
In het jaar 2012 zal Mpower Foundation 
de voorbereidingen treffen voor de bouw 
van de kliniek waarin deze zorg op continue 
basis geboden kan worden. Indien financiële 
middelen toereikend zijn, zal de zorg worden 
uitgebreid zodat ook zieke kinderen een 
behandeling kunnen krijgen.
Wilt u meer weten?

Neem een kijkje op de website:
www.thempowerfoundation.com.
Of stuur een mail aan:
info@thempowerfoundation.com.

Dorothé Derks

HeiJltJes adVocaten 

steunt ‘bricks & babies’ 

Voor Heijltjes Advocaten, met kantoor aan de Nijmeegsebaan in Heilig Landstichting, is 2012 een 
gewoon en een bijzonder jaar. Gewoon omdat ze zoals altijd doorgaan met het op een praktische 
en persoonlijke manier voorkomen en oplossen van juridische kwesties voor hun relaties. 
Maar ook bijzonder omdat het kantoor 20 jaar bestaat en Wim Heijltjes dit jaar 40 jaar advocaat is. 
Op 11 mei jongstleden hebben ze hun jubileum in besloten kring gevierd en het project 
‘Bricks&Babies’ geadopteerd als goed doel.

ingang van de nieuwe kinderkliniek
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Misschien is het interessant te weten hoe de organisatie Amnesty International is 
ontstaan.

Het is 1961.
Advocaat Peter Benenson was verontwaardigd over wat hij las over twee Portugese 
studenten. Het regime-Salazar had hen opgepakt en in de gevangenis gezet omdat zij 
feestelijk hadden getoast op de vrijheid.  Peter dacht, ‘hier moet iets mee gebeuren, iets 
drastisch.

Hij wilde burgers oproepen om brieven te schrijven naar deze studenten in de cel 
én brieven naar  regeringen om vrijlating te bepleiten. Hij ging daarvoor naar de 
gerespecteerde krant  ‘TheObserver’ . De hoofdredacteur, David Astor, reageerde direct 
enthousiast. Peter Benenson schreef zijn STUK en de krant opende er op  28 mei 1961  
paginagroot  de Review Section,  het tweede katern  mee.

De oproep, getiteld ‘De vergeten gevangenen’, werd in vele talen vertaald.  Het kreeg 
onmiddellijk een enorm respons: in Groot Brittannië, in Nederland en in Scandinavië
De organisatie ging van start als een raket.!  
Eén jaar later publiceerde de Organisatie in haar eerste jaarrapport: ‘ ZEVENTIG 
AMNESTY-GROEPEN in  ZEVEN LANDEN, hebben 210  GEWETENSGEVANGENEN   
‘geadopteerd.’ ( zij werken aan hun vrijlating).
Zo is uit één artikel in  The Observer  ‘s werelds grootste mensenrechtenorganisatie 
gegroeid, dit houdt in: ‘inmiddels een halve eeuw strijden voor de rechten van de mens’

Uitspraak van Theo van Boven( ‘mister human rights’) 
“ik  geloof in de verantwoordelijkheid die wij hierin allemaal hebben.” 

Rian Fritschy Seenhoff 

oVer amnestY

{ advertentie }
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Een van de zaken die ik al jarenlang doe is fotograferen. Daarbij weet 
ik hoe moeilijk het is om actiefoto’s te nemen. Bij de kunstroute heb 
ik heel lang staan te kijken naar de foto’s van Marcel Krijgsman. Zijn 
thema was “concert fotografie”. Prachtig waren de 9 foto’s, die bij elkaar 
hingen onder dat thema. 

De actiemomenten 
waren zeer goed 
gekozen en hadden 
een geweldige 
uitstraling. 
Met deze foto 
wil ik ook dit 
laatste deel van 
de kunstroute 
afsluiten.

Annelies van Gunst

{ advertentie }

Zoekt u oppas?
Mijn naam is Saran Munnichs (bijna 
15 jaar) en ik  ben gek op kinderen.  
Ik heb ervaring met oppassen op 
peuters, kleuters en wat oudere 
kinderen en vermaak ze met veel 
plezier, daar hoeft u zich geen 
zorgen over te maken.  Ik kan met 
ze eten en ze naar bed brengen.  
Omdat ik in de Heilig Landstichting 
woon,  is het geen probleem om 
ook door de week ’s avonds op te 
passen.

Als u geïnteresseerd bent kunt 
u contact met me opnemen via 
onderstaand mailadres of u kunt 
bellen.

Saran Munnichs, email r.munnichs@
online.nl, tel. 024-3223237

teruGbLik Op De kuNStrOute (4)
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V
andaag is het Hemelvaart. De zon 
schijnt, zo nu en dan een wolkje ertus-
sen. Het voelt nog niet echt lekker, 

koude wind. Het wil nog maar niet echt lente 
worden (terwijl het dat al 2 maanden is). 
Volgend weekend gaan we weer naar Enge-
land. Onze oudste kleindochter daar wordt 2 
jaar. Het wordt al een hele meid, eet met vork 
en lepel, brabbelt koeterwaals Nederlands en 
Engels onverstaanbaar door elkaar (alleen het 
no is goed te volgen), en is ongelooflijk lief voor 
haar nu een 1/2 jaar oud zusje. We zien er-
naar uit, ook al omdat de ouders van de vriend 
van onze dochter er zijn uit Nieuw Zeeland. Ze 
waren er 2 jaar geleden ook, zijn hier bij ons 
geweest, en sindsdien hebben we regelma-
tig contact, meestal via skype (grootouders 
onder elkaar weten goed wat beter is voor 
hun kinderen en kleinkinderen). We hebben er 
weer een huisje gehuurd, in de binnenlanden 
van het schitterende Kent.
 
Ook zon was er op Koninginnedag. En gelukkig 
as het warm zat. Het voetbalveldje was het 
‘rommelige’ middelpunt van ons dorp. Er werd 
van alles te koop aangeboden, er waren kin-
derspelletjes, er was te drinken. En als klap op 
de vuurpijl, een verloting van allemaal nieuwe 
spullen die de eigenaren toch niet gebruikten. 
Het was ontspannen, veel banden werden 
versterkt, de koningin geprezen met dit weer, 
en het Nepalese waterproject van Dick en 

Ellen werd goed bedacht. En ze scoorden 
meteen weer een vooraanstaand lid voor hun 
comité van aanbeveling: de nieuwe burge-
meester. Harrie Keereweer en zijn vrouw 
deden deze ochtend een rondje langs de 
feestelijkheden in de gemeente en kwamen 
rond 1/2 12 ook bij ons aan. Dat werd erg op 
prijs gesteld, zo’n informele ontmoeting. En ze 
konden zich hier ook ontspannen, geen offici-
eel gedoe, maar gezellig met elkaar verkeren. 
En hij trof het, tijdens de verloting won hij een 
prachtige koekoeksklok (zie foto). Zo versterk 
je de banden met elkaar, want hij heeft me 
verzekerd dat hij bij hun thuis opgehangen is 
en elke koekoek klinkt als heilig land. 

Ben je al in Orientalis geweest? Met simpele 
middelen en vooral met een ploeg zeer en-
thousiaste vrijwilligers draaien ze weer. Ik was 
er 6 mei. En ik was niet alleen daar dat week-
end. Dat (openings)weekend waren er al 550 
bezoekers. Ik liep dus niet alleen, en werd ook 
niet overlopen. Ik ben er wel blij mee, want nu 
kan ik er tijdens mijn wandelingen met onze 
Vic weer eens binnenlopen. En ook al zie je 
het 10 keer, elke bezoeker telt! Tja, onze Vic, 
daar is eigenlijk geen nieuws van te melden. 
Ze raakt er wat van af, weet niet goed welke 
kant de goede kant is. Maar dat was de vorige 
keer ook al. Ze is goed te hebben, voelt zich 
ook thuis bij ons, en we zien wel hoe het loopt.
 

lente 2012

Pim Spaan

Nijmeegsebaan 72

6564 CH Heilig 

Landstichting

024 - 3605639 

06 - 54266189

pimpsaan@chello.nl

@pimspaande nieuwe burgemeester Harrie Keereweer en zijn vrouw

co
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Om half 3 hadden alle kinderen zich verza-
meld en na een korte warming up barstte 
de sportieve strijd los! Ook dit jaar was de 
stormbaan weer een groot succes, maar ook 
bij de estafette, het touwtrekken en de wa-
terhelmenrace werd tussen de teams om het 
hardst gestreden! 

Achter de bar stond het swingende duo
Marion en Nelleke, dat iedereen bediende van 
een drankje en wat lekkers. 

Onder de boom werden de kleintjes ge-
schminkt als vlinder of tijger.
En trouwe fans van de reuze sjoelbak konden 
eindelijk weer een potje spelen in de heerlijke 
lentezon!

Iedereen die er was heeft genoten van een 
bijzonder sportieve middag! Bedankt voor al 
het enthousiasme!

Het Oranjecomité

2 juNi

midzomerfeest!

Toen bij het opbouwen van de 6-kamp ’s ochtends vroeg het zonnetje al scheen, wisten we het: dit 
wordt een mooie dag. En het werd een mooie dag!


