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E
en nieuw seizoen en, zoals u zult zien, er 
is veel te melden. 
De Dorpsvereniging organiseert een to-

neeldag en een muziekdag! U kunt zich hier-
voor opgeven. Noteer de data in uw agenda. 
Daarnaast zijn er andere evenementen die 
interessant zullen zijn.   
Koen bericht, zoals beloofd, uit Ghana. 
Daarnaast wordt verslag gedaan van aller-
hande zaken en er worden u vragen gesteld. 

Het is jammer dat slechts weinigen de 
enquete m.b.t. ’t Zaaltje en Bosduiveltje 
hebben ingevuld. Het is niet te hopen dat u 
denkt dat de zaken toch wel geregeld zullen

worden en in orde zullen komen zonder uw 
medewerking. 
Mocht u, zoals wij, niet weten wat een 
flashmob is dan kunt u dit in dit blad leren. 
Wij vonden het stukje zo aardig en leerzaam 
(de flashmob) dat wij u het niet wilden 
onthouden.  
Er is definitief afscheid genomen van onze 
ex-voorzitter Hans Cramer. U kunt ook lezen 
over Museumpark Orientalis; het blijft de 
gemoederen bezighouden. 
Ook vragen wij uw aandacht voor het stuk 
over de Schoolwijzer, met name belangrijk 
voor ouders met jonge kinderen.
We wensen u veel leesplezier.

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 16 december verschijnen.  Nieuwe kopij inleveren vóór 1 december.
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H
et is een goede gewoonte dat de 
voorzitter van  de Dorpsvereniging  een 
stukje schrijft in iedere Oorschelp. Dat 

geeft mij de gelegenheid mij aan u voor te 
stellen. Het bestuur van de Dorpsvereniging 
heeft mij gevraagd of ik het voorzitterschap 
van Hans Cramer wilde overnemen. Van 
dichtbij was ik op de hoogte van het reilen en 
zeilen van de Dorpsvereniging en de bijdragen 
van onze vereniging in de diverse activiteiten 
binnen ons dorp. Met name ben ik me bewust 
van het belang van een goede  samenwerking 
tussen de verschillende verenigingen, 
stichtingen en andere organisaties actief in 
Heilig Landstichting. Aan die samenwerking 
wil ik graag een bijdrage leveren.

Ik wil u eerlijk bekennen dat ik tot nu toe niet 
erg actief ben geweest in maatschappelijke 
functies en activiteiten.  Maar via mijn werk 
heb ik altijd midden in de maatschappij 
gestaan en geleerd dat niet alles vanzelf 
gaat en vanzelfsprekend is. Dat is in Heilig 
Landstichting niet anders dan elders.  Het 
bestuur wist dat ik 65 jaar geleden ben 
geboren en nam aan dat ik nu tijd zou hebben 
voor de Dorpsvereniging. Dat is inderdaad 
het geval en daarom kan ik nu regelmatig 
mijn bespiegelingen in de Oorschelp kwijt. 
Inmiddels heb ik ervaren dat het bestuur 
bestaat uit een aantal energieke, betrokken 
en aardige mensen waar het prettig mee 
samenwerken is.  Ik heb geleerd dat de 
afgelopen 5 jaar veel tot stand is gekomen. 
De komende maanden zal ik graag kennis 
gaan maken met de andere besturen binnen 
Heilig Landstichting en bespreken hoe we de 

samenwerking kunnen optimaliseren met 
als uitgangspunt dat we allemaal hetzelfde 
nastreven “Het leven is goed in Heilig 
Landstichting”.  
 
Heilig Landstichting is een “dorp” binnen de 
gemeente Groesbeek. Dorp staat tussen 
aanhalingstekens, omdat Heilig Landstichting 
geen dorp is  in de klassieke zin, met 
een  kerk,  een kroeg,  een school, winkels, 
gezelligheidsverenigingen, een fanfare en 
ga zo maar door. Misschien verdwijnen deze 
dorpen meer en meer. Wat vinden de Heilig 
Landstichting bewoners hier zelf van? Missen 
we iets? Dat lijkt me interessant om te horen. 
Ook Groesbeek gaat veranderen, groter 
worden naar het lijkt. Wat betekent dit voor 
ons? Dit is iets om de vinger aan de pols te 
houden en ons proactief op te stellen met als 
adagium: “ Voorkomen is beter dan genezen”. 
U ziet het: we leven in een interessante 
tijd met vele veranderingen, maar dat is 
eigenlijk altijd zo geweest: “ Alles stroomt en 
niets blijft”, een spreuk toegeschreven aan 
Heraclites, een Griekse filosoof uit de zesde 
eeuw voor onze jaartelling. Wij liepen hier 
toen nog in berenvellen!
Veel leesplezier en levensplezier,

Theo de Witte

Van dE VoorzittEr

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

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

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

Borrel
Iedere laatste vrijdag van de maand wordt de borrel gehouden. Voor de 
komende maanden op: 28 september, 26 oktober en 30 november.

Zie ook www. Zaaltjehls.nl

Hans (de ex voorzitter van de 
Dorpsvereniging) en Yvonne 
Cramer verlaten per 16 september 
definitief Heilig Landstichting. 
Hans en Yvonne hebben hun huis 
aan de Nijmeegse baan verkocht 
en zij gaan in september in een 
tijdelijk onderkomen wonen in 
Venray. Op korte termijn gaan 
zij zich ook definitief in die buurt 

vestigen.
Het bestuur (met aanhang) heeft Hans 
bedankt voor zijn grote inzet voor de 
Dorpsvereniging en voor Heilig Landstichting. 
Als voorzitter heeft Hans op een geheel eigen 
wijze een grote stempel 
 

gedrukt op de bestuuractiviteiten van 
de Dorpsvereniging en heeft hij ook een 
grote rol gespeeld bij de organisatie van de 
festiviteiten van het 100-jarig bestaan van de 
Landstichting. 
Daarom heeft het bestuur op zaterdag 25 
augustus op een passende wijze afscheid 
genomen van Hans en Yvonne. En hoe kan 
dat beter dan met een spelletje “Jeu de Boule” 
en een drankje.
Via deze weg willen wij Hans en Yvonne veel 
succes wensen in hun nieuwe woning en 
hopen wij Hans en Yvonne nog regelmatig 
terug te zien bij de activiteiten in Heilig 
Landstichting.

Annelies van Gunst

HaNs Cramer eN YvONNe vertrekkeN uit De Heilig laNDstiCHtiNg
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Op moment van verschijnen van deze 
Oorschelp zitten we alweer drie maanden in 
Accra, de hoofdstad van Ghana. De laatste 
dagen voor vertrek waren hectisch. Laatste 
dingen regelen, inpakken, afscheid nemen.
Yus en de kinderen zijn eerst nog een paar 
weken naar Indonesië geweest—op familie 
bezoek—zodat ik kwartier kon maken. 
We konden het (huur)huis van een collega die 
vertrok overnemen, dat scheelde een hoop 
gedoe van rondrijden en huizen bekijken; deze 
is nog tot het eind van het jaar gehuurd. Dan 
zien we wel verder.
Het is het eerste huis van een rijtje van drie 
op een gezamenlijke ‘compound’. Nou moet je 
je van zo’n compound niet zo veel voorstellen; 
aan de voorkant een grindbak voor parkeren 
van een aantal auto’s en aan de zijkant een 
grasveldje (postzegel formaat). Dat is wel iets 
wat we missen, een echte tuin.
Maar ja, voor buiten zitten is het toch meestal 
te warm—en wanneer de temperatuur een 
beetje daalt, aan het begin van de avond, 
komen ook de muggen ook tevoorschijn...

De kinderen hebben alle veranderingen 
gelaten over zich heen laten komen en 
genoten van een lange zomer vakantie; 
regelmatig een dagje naar een zogenaamd 
Summer Camp waar ze met andere kinderen 
konden sporten/spelen/zwemmen en zo. En 
hier meteen al nieuwe vriendjes gemaakt.
De twee buurhuizen worden bewoond door 
families uit India en Aisya en Zavier spelen
 
vaak aan het eind van de middag met de 

kinderen van daar. Rennen ze schreeuwend 
rond het huis tot het etenstijd is. Het niet 
spreken van elkaars taal vormt hierbij geen 
enkele belemmering.
Wat dat betreft is het toch verbazingwekkend 
hoe snel kinderen een andere taal oppikken. 
Inmiddels gaan ze naar de Duits/Zwitserse 
internationale school. Die hebben ook een 
Engels curriculum. Ze hadden er echt zin in en 
aan het eind van de eerste dag vonden ze het 
jammer om weer naar huis te gaan. Er wordt 
vroeg begonnen—07:45—dus dat betekent 
ook vroeg opstaan; niet echt een probleem 
want iedereen wordt vanzelf vroeg wakker.
Naast de internationale school gaan ze elk 
een middag per week naar de Nederlandse 
school; om het Nederlands op peil te houden, 
zodat ze bij terugkeer direct weer kunnen 
instromen in het reguliere onderwijs. Dat is 
natuurlijk voor elk een andere middag en ook 
op andere dagen hebben ze ‘s middags vaak 
verschillende programma’s zodat het altijd 
een hele logistieke puzzel is om iedereen op 
de juiste tijd op de juiste plek te krijgen.
Helaas kunnen we niet naar school fietsen 
zoals we in Nederland gewend waren. Dat is 
niet zozeer de hitte en afstand, maar vooral 
vanwege het verkeer. Verkeersregels zijn er 
om naar ieders eigen inzicht te interpreteren, 
je moet dus erg defensief rijden en met elke 
mogelijke vreemde manoeuvre rekening 
houden. Erg veel fietsers zie je dus ook niet.
Volgende keer meer over het verkeer...

Koen Broersma

GroEtEn uit GHana

{ advertentie }

Wij zijn Ivana en Emma en 11 jaar oud en 
zitten in groep 8 van bs ’t Vossenhol in 
Groesbeek. We houden heel erg van dansen.

Toen we ongeveer vier weken geleden op 
school hoorden over de oprichting van de 
Voedselbank Groesbeek kregen we het idee 
om een Flashmob te organiseren. We wilden 
op die manier aandacht voor de Voedselbank.
We moesten natuurlijk veel regelen. De 
kinderen op onze school moesten de dans 
leren. We hebben in de groepen 4 tot en 
met 8 dansles gegeven. Ook hebben we 
een instructiefilmpje op You Tube gezet, 
zodat iedereen ook thuis kon oefenen. En 
we hoopten op die manier voor publiciteit 
te zorgen. We hebben ook flyers in het dorp 
opgehangen en verspreid.
We mochten de muziekinstallatie van het 
gemeentehuis gebruiken en we moesten een 
CD met het dansnummer regelen.

Gelukkig lukte het allemaal in de korte tijd die 
we hadden. We zijn namelijk ook nog op 

kamp geweest en hebben veel geoefend voor 
de eindmusical die we gisterenavond voor het 
laatst voor onze ouders en anderen hebben 
opgevoerd. 

Na heel veel oefenen was het op woensdag 
27 juni zo ver. Om half drie zou het gaan 
gebeuren. Er waren ongeveer 40 kinderen 
die mee dansten. En gelukkig waren er ook 
nog heel wat mensen die kwamen kijken. 
We hadden folders met informatie over de 
Voedselbank Groesbeek gekregen en die 
deelden we uit.
Toen begon ineens de muziek. We begonnen 
met zijn tweeën, maar al snel dansten alle 
40 kinderen mee. Het ging supergoed en we 
zijn heel tevreden. Ons optreden is gefilmd 
en dat filmpje staat nu op YOU TUBE. 
Het heet: flashmob vossenhol voedselbank.
Leuk om eens te bekijken. We vonden het 
supergaaf om te doen en we hopen dat veel 
mensen de Voedselbank Groesbeek gaan 
helpen en bijvoorbeeld een bijdrage doneren.

Ivana en Emma

Wat vooraf ging: Koen Broersma is samen met vrouw Yus en kinderen Aisya en Zavier door zijn 
werkgever Royal HaskoningDHV voor een project naar Ghana uitgezonden. 

FlasHmob Voor VoEdsElbanK
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Kleine Sofie en Lange Wapper spelen we 
dit najaar ook nog 2 keer. Op 14 oktober 
doen we mee op het Sprookjesfestival in de 
theaterzaal van Huis van Puck. 

En…. Op zondag 23 september spelen we 
graag onze voorstelling in ’t Zaaltje.

Kleine Sofie en Lange Wapper is gebaseerd op 
het gelijknamige boek van Els Pelgrom.

De voorstelling gaat over Sofie. 
Sofie is ziek en Sofie moet slapen, maar Sofie 
kan niet slapen. In de kamer van Sofie is heel 
veel speelgoed… en als Sofie dan niet slapen 
kan, komen Wapper, de pop Annabella, Beer, 
Mario, het Playmobil soldaatje en de Prins uit 
het boek tot leven. Terror de kat kan ineens 
praten. Hij verzint een verhaal; een verhaal 
dat gespeeld wordt door iedereen en Sofie 
heeft de hoofdrol. Een verhaal over wat er 
allemaal in het leven te koop is. 

Vriendschap, geld, geluk en ongeluk; dat zit 
allemaal in het verhaal van Terror. 

Er gebeuren rare dingen. 
Dingen waar je soms verdrietig of boos van 
wordt en soms heel blij en waar je ook om 
moet lachen….. tot…. Slaapt Sofie nou wel of 
niet?

Kleine Sofie en Lange Wapper is te zien op 
zondag 23 september om 14.00 in ‘t Zaaltje. 
Entree 3 euro. 
Geschikt voor iedereen die van theater houdt 
vanaf 6 jaar. 
(reserveren niet nodig)

Hopelijk tot ziens, Karine Crajé 

zONDag 23 september iN ’t zaaltje

sticHtinG KoldErKattHEatEr

Op de donderdagavonden repeteer ik met 8 volwassenen in ons gemeenschapshuis ’t 
Zaaltje. Wij maken voorstellingen voor kinderen die ook leuk zijn voor volwassenen. Stichting 
Kolderkattheater bestaat sinds december 2010 en heeft inmiddels 2 producties gemaakt (Heksen 
en Kleine Sofie en Lange Wapper). In het najaar starten we weer met een nieuwe productie (De 
beleefde Bandiet). We proberen onze verhalen te baseren op kinderboeken.

zONDag 23 25 NOvember iN ’t zaaltje

muziEKmiddaG

komt genieten van 
een fantastische 
muziekmiddag!

DOet u mee?

Iedereen die graag muziek maakt 
doet natuurlijk mee. 
Populair of klassiek. Instrumentaal 
of vocaal. Jong of oud. Solo of met 
meerderen. 

ziNgt u mee

In het speciaal voor deze dag 
opgerichte dorpskoor o.l.v. Ellen 
Deimann onder het motto: Kunt u 
(niet) zingen, zing dan mee!  Een 
unieke gelegenheid om samen 
met dorpsgenoten te zingen. 
Iedereen is welkom. We oefenen 
op de vrijdagavonden 16 en 23 
november en op zaterdagmorgen 
24 november.

bakt u mee?

Laat iedereen genieten van uw 
bakkunst. Koekjes en taartjes 
voor bij de koffie in de pauzes  en 
hartige hapjes voor bij de borrel.

kOmt u luistereN?

Ja, natuurlijk. Iedereen is welkom 
vanaf 14.00  uur in ’t Zaaltje.

vOOr De jeugD!

Laat in het Bosduiveltje zien wat je 
op muziekles geleerd hebt. Speel 
dat ene muziekstuk, dat je graag 
aan anderen wilt laten horen. 
En misschien kun je ter plekke 
zelfs een instrument maken en 
bespelen. In het Bosduiveltje!

melDt u Nu aaN!

Musici en Het Heilig Land-koor bij:
Marijke Gelauff 
(marijke.gelauff@planet.nl; 
T 024-3230214 en 06 30611194))

Bakkers bij:
Els de Witte 
(elsdewittevanderschoot@
planet.nl; T 3241841)

Kinderen bij:
Janneke Otten 
(jannekevanrossum@hotmail.
com; T 3222387).

Stuur een kopie naar de secretaris! 
Mail vóór maandag 15 oktober!

prOgramma, eeN 

verrassiNg!

Het programma met lokaties, 
tijden en artiesten wordt later 
bekend gemaakt. 

Els de Witte,  Marijke Gelauff, 
Janneke Otten en Joost Meuwese

\\
een doRP met muziek is een doRP met Leven!

muziek maken! zingen! muziek BeLuisteRen! genieten!
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E
r zijn 25 enquête formulieren ingevuld.  
Het bestuur vindt dat een matige res-
pons, gezien het feit dat er ongeveer 300 

enquête formulieren zijn rondgestuurd.
Van die 25 respondenten stelt 90% prijs op 
behoud van ’t Zaaltje en/of het Bosduiveltje 
vanwege de sociale functie en de gezelligheid. 
Als handhaving van twee gebouwen financi-
eel niet meer haalbaar is, wordt ten minste 
behoud van één gebouw op prijs gesteld.  Dat 
moet dan wel worden opgeknapt en gezelliger 
worden gemaakt.

Naast de reeds bestaande activiteiten zijn 
onder andere nog de volgende nieuwe acti-
viteiten genoemd waarvoor een of beide ge-
bouwen gebruikt kunnen worden: literair café, 
films vertonen, concert/muziekuitvoeringen, 
workshops, plek voor de jeugd, crèche. 

Een aantal dorpsbewoners heeft zich ook 
bereid verklaard om af en toe hand- en 
spandiensten te verrichten en mee te helpen 
bij het opknappen van de gebouwen.  Die 
bereidwilligheid stelt het bestuur uiteraard 
op prijs maar wel is duidelijk dat structurele 
ondersteuning niet voorhanden is. 

De volgende mogelijkheden zijn genoemd 
voor het verkrijgen van extra inkomsten: 
bijdrage dorpsbewoners, verhogen huurtarief, 
uitgifte obligaties, bijdrage vragen aan de 
gemeente, afstoten Bosduiveltje, sponsoring 
door bedrijven die in ons dorp gevestigd zijn, 
meer reclame maken.
De website van ’t Zaaltje blijkt slechts bij de 
helft van de respondenten bekend te zijn en 
dat is te weinig.

De uitkomst van de enquête zal het Stich-
tingsbestuur bespreken met het bestuur van 
de dorpsvereniging en mogelijk wordt ook 
contact gezocht met de huidige gebruikers 
van de gebouwen.
Verder zal overleg plaatsvinden met de con-
tactpersoon van de Gemeente Groesbeek.
Afhankelijk van de uitkomst van die gesprek-
ken zal het bestuur uiteindelijk een besluit 
nemen.

U wordt op de hoogte gehouden!

Marian van Kraaij, Helmy Schellens, 
Marie- Louise Hoppenbrouwers, Eric Peters, 

Gerrrit Coenen, Gerard Scheenstra

’t zaaltje eN bOsDuiveltje

uitslaG Van dE EnquêtE

Het gemeenschappelijke bestuur van de Stichtingen ’t Zaaltje en het Bosduiveltje, informeert u 
hierbij over de resultaten van de enquête die was meegestuurd bij de vorige Oorschelp.
Die enquête was bedoeld om inzicht te krijgen of de dorpsbewoners wel prijsstellen op het 
behoud van het wijkgebouw en of in een behoefte wordt voorzien.

Vandaag zag ik dat het gerestaureerde witte poortje aan de zijde van Casa 
Nova door “ïdioten” bekladderd is. Ik neem aan dat dat niet door kinderen uit 
ons dorp is gebeurd, maar je weet nooit. 
Ik heb mijn best gedaan om dat poortje, waarvan bij het begin van het res-
tauratieproject niemand wist aan wie het toebehoorde, gerestaureerd te krij-
gen, dat is gelukt en moet je nu zien. Kun je mijn verontwaardiging vertolken?
Bij voorbaat dank. 

Frans Geertsen    
(We begrijpen zijn boosheid! / redactie)

boos

Op woensdag 26 september vindt 
in Nijmegen weer de  UNICEF-loop 
plaats, een sponsorloop waarbij  
kinderen eerst zoveel mogelijk 
sponsoren zoeken en daarna 
zoveel mogelijk  rondjes lopen op 
de atletiekbaan in Brakkenstein.  
Dit jaar wordt er gelopen tegen 
kinderarbeid.  In de hele wereld  
moeten ongeveer 150 miljoen 
kinderen tussen de 5 en 14 jaar 
werken.  UNICEF wil het liefst dat 
geen enkel kind werkt.  En dat alle 
kinderen naar school gaan.  Hoe 
meer geld  met de UNICEF loop 
wordt ingezameld, hoe meer  kin-
deren die nu nog moeten werken weer naar 
school kunnen.
Kinderen die met de UNICEF-loop mee 

willen lopen kunnen 
zich inschrijven  via 
www.unicef.nl/nijmegen 
en ontvangen dan 
per post hun spon-
sorenveloppe,   wat 
achtergrond¬informatie 
over kinderarbeid en een 
begeleidende brief voor 
henzelf en hun ouders/
verzorgers. Met het zoe-
ken van sponsoren kan 
dan begonnen worden.

Programma 26 september
Vanaf  13.30 melden de kinderen zich  (met 
hun sponsorenveloppe) aan op de atletiek-
baan in Brakkenstein (Heemraadstraat 9) en 

worden daar in groepen inge-
deeld. Iedere groep heeft één of 
meer begeleiders.
Om 14.00 is er een gezamenlijke 
warming up.  De groepen lopen 
om de beurt op de baan hun 
rondjes.  Per rondje van 400 me-
ter kunnen door oudere kinderen 
(groep 5 t/m 8) 2 stempels be-
haald worden en door de jongere 
kinderen 4 stempels.  Voor de 
kinderen die op dat moment niet 
lopen, zijn er op het middenveld 
(en bij slecht weer binnen) allerlei 
leuke activiteiten met betrekking 
tot kinderarbeid.  Rond 16.00 is er 
de gezamenlijke afsluiting. De or-
ganisatie zal voor de deelnemers 
iets te drinken en een versnape-
ring aanbieden en de kinderen 
een leuke middag bezorgen.

LOOP MEE. DOOR MEE TE LOPEN 
HELP JE KINDEREN AAN EEN 
BETERE  TOEKOMST  

kiNDerarbeiD, Dat pikkeN We Niet, Daar lOpeN We Dit jaar vOOr

unicEF

(de graffiti is inmiddels door eveneens 
boze buurtbewoners overgeschilderd 
waardoor het poortje weer ‘toonbaar’ is)
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Na 45 jaar stelt Jokolo nog steeds op geheel 
eigen wijze de liturgie samen. Eens in de drie 
weken komt de liturgiegroep bijeen om de 
lezingen door te lezen, erover te praten en 
vervolgens bijpassende teksten en liederen 
erbij te zoeken. Hierdoor ontstaat een geheel 
eigen karakter, waar naast parochianen ook 
geïnteresseerden van ver buiten de parochie 
op af komen.
Het repertoire bestaat uit liedteksten met 
een bijbels raakvlak. Door de eigen inbreng 
krijgt het een eigentijds geluid. ‘We proberen 
ons repertoire niet alléén op de kerk af te 
stemmen, we willen een zo groot mogelijk 
publiek aanspreken’, aldus één van de leden 
van het koor. ‘Jokolo is een kerkkoor en geen 
popkoor, maar dat wil niet zeggen dat alles 
alleen maar op liturgie gebaseerd is.’ 

Tijdens de repetities en uitvoeringen (missen, 
festivals, etc.) is het koor serieus met zingen 
en muziek maken bezig. Het heeft immers 
een doel: het koor wil ‘iets’ overbrengen. 
Tijdens het jaarlijkse Jongerenkorenfestival 
in Rijsbergen wordt door een deskundige jury 
beoordeeld of dat ook lukt. ‘Ook dit jaar zijn 
we erin geslaagd het onderste uit de kan te 

halen: we mogen ons nog een jaar Nationaal 
Kampioen noemen!’.
Daarnaast is er heel veel ruimte voor gezellig-
heid. Na de repetitie wordt er regelmatig een 
feestje gehouden in ‘De Kelder’ en er worden 
veel activiteiten georganiseerd, zoals het 
jaarlijkse koorweekend en het maandelijkse 
oud papier ophalen in de wijk. Dit alles wordt 
geregeld door de koorleden, die dit alles prima 
weten te combineren met een soms toch al 
druk privéleven. Een van de leden: ‘Jokolo is 
een onderdeel van mijn sociale leven. Ik heb 
er veel vrienden gevonden, we helpen elkaar 
wanneer dat nodig is’.

Op zaterdag 29 september om 17:30 uur 
verzorgt het koor, dat voor de gelegenheid 
samengesteld is uit leden en oud-leden, een 
feestelijke eucharistievering. U bent van harte 
uitgenodigd om het koor te komen aanschou-
wen en beluisteren in de Lourdeskerk aan de 
Hatertseweg in Nijmegen. Om 17:15 uur start 
het voorprogramma. 

Voor meer informatie: 
www.jokolo.nl en info@jokolo.nl

jONgereNkOOr

JoKolo

Na 9 maanden van voorbereiding is 
het eindelijk zover. Vanaf 1 septem-
ber ’12 deelt de Voedselbank Groes-
beek wekelijks voedselpakketten 
uit aan gezinnen die erg weinig te 
besteden hebben. 
Bij de start gaat het om 6 gezinnen. 
Dat is inclusief de Groesbeekse ge-
zinnen die al door de Voedselbank 
Millingen geholpen werden. De 
komende tijd zal het aantal gezin-
nen wel toenemen. 

We beginnen nu met het uitdelen 
van voedsel dat tijdens de avond-
vierdaagse door kinderen is opge-
haald. Dat wordt aangevuld met 
voedsel van de Regionale Voed-

selbank Arnhem en plaatselijke 
winkeliers, zoals Supercoop, Hans 
de Echte Bakker en Landgoedwin-
kel Klein Amerika.
Als het aantal gezinnen groeit zal 
de voedselbank ook van andere 
winkeliers voedsel krijgen. Met een 
aantal winkeliers zijn al afspraken 
gemaakt.
Winkels die voedsel leveren aan de 
voedselbank zijn herkenbaar aan 
een raamsticker “Wij steunen de 
Voedselbank Groesbeek”. 

Voedselhulp helpt mensen in een 
moeilijke periode. Bovendien wordt 
zo minder voedsel weggegooid.
We vragen hulpverleners om in hun 

klantenbestand na te gaan welke 
mensen in aanmerking komen 
voor voedselhulp. Op onze web-
site www.voedselbankgroesbeek.nl 
kunt u zien wat de criteria zijn en 
hoe een aanvraag kan worden 
ingediend. 

Wilt u de voedselbank helpen?
Op dit moment hebben we genoeg 
vrijwilligers. Maar u kunt ons ook 
helpen door donateur te worden. 
Om het voedsel op te halen, op te 
slaan en uit te delen maken we 
kosten. Uw gift is zeer welkom en 
wordt goed besteed. Zie onze web-
site “geld doneren”

   Peter Maas, voorzitter

persberiCHt

VoEdsElbanK Van start

Jokolo is het Jongerenkoor van de Lourdeskerk aan de Hatertseweg in Nijmegen. Dit hechte koor 
zingt al sinds haar oprichting in 1967 in deze kerk. Iedere vrijdagavond is er een repetitie en 
ongeveer eens in de drie weken luistert het koor de eucharistieviering in de Lourdeskerk op. Maar 
Jokolo is meer dan alleen een zanggroep in de kerk.

{ advertentie }

Kbo HEiliG landsticHtinG 50 Jaar

Op 25 oktober 1962 steekt een 
aantal ‘bejaarden’ van Heilig 
Landstichting de koppen bij elkaar 
en besluit een eigen afdeling op 
te richten van de toenmalige 
Katholieke Bond van Bejaarden en 
Gepensioneerden. Al op 1 november 
1962 vindt de eerste formele 
bestuursvergadering plaats – en 
start de jonge afdeling met 49 
leden. 

In de jaren tachtig spreekt men 
niet meer over ‘bejaarden’ en de 
ouderenorganisaties veranderen 
hun naam in Katholieke Bond 
van Ouderen. Op het ogenblik 
noemt onze afdeling zich KBO 
Heilig Landstichting – een kleine, 
levendige en enthousiaste 
vereniging, waarin oog is voor de 
tijdgeest en voor de wensen van 
de leden. Zij telt ruim 150 leden; 
wonend in een veel ruimer gebied 

dan alleen ons dorp en bovendien 
afkomstig uit verscheidene 
gezindten.  

In de afgelopen jaren zet de 
vereniging zich aanhoudend in om 
tussen haar leden een goede band 
te bevorderen en op iedere eerste 
donderdag van de maand een 
aantrekkelijk middagprogramma 
te bieden. De afdeling heeft 
een eigen gymnastiekclub 
en een maandelijkse 
Nieuwsbrief. Daarnaast 
staan belangenbehartiging en 
ledenservice hoog in haar vaandel. 

Al bij al reden te over om het 
komende 50-jarig jubileum met 
enige luister te vieren. Voor 
de leden is er op 1 november 
aanstaande een feestelijke 
middagbijeenkomst in Fletcher 
Hotel-Restaurant Erica. Op 

zondag 4 november wordt de 
Eucharistieviering om 1100 uur in 
de Cenakelkerk mede opgedragen 
voor de vereniging en haar leden. 
Bovendien krijgen de komende 
maandelijkse bijeenkomsten 
op donderdag een ‘jubileum 
kwaliteit’. Op 6 september: Ernst 
en Humor in de trouwzaal; op 
4 oktober: In gesprek met een 
bekende Nederlander; 1 november: 
Feestelijke middag voor de leden; 
op zaterdag 1 december: Nijmegen 
Blijft in Beeld. Met uitzondering 
van de besloten bijeenkomst op 
1 november bent u bij alle andere 
activiteiten van harte welkom. 

Meer informatie: 
George G.J. Spanhoff, Lucaslaan 15, 
6564 AW Heilig Landstichting. 
t: 024 322 44 42; 
e: kbo.hls@inter.nl.net
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Schoolwijzer Nijmegen is enkele jaren geleden 
in het leven geroepen en is een gezamenlijk 
initiatief van de Nijmeegse schoolbesturen 
en de gemeente Nijmegen. Het is de centrale 
plek voor ouders om hun kind aan te melden 
voor het basisonderwijs in Nijmegen. Bij het 
aanmelden kan men drie voorkeursscholen 
aangeven. De initiatiefnemers zijn van 
mening dat het alleen via een centrale 
aanmelding mogelijk is om de beschikbare 
plekken op basisscholen eerlijk en 
rechtvaardig te verdelen. Schoolwijzer 
Nijmegen brengt bindende adviezen uit 
aan de Nijmeegse basisscholen over de te 
plaatsen kinderen. 

Er gelden voorrangsregels bij het toewijzen 
van schoolplekken.
•	 Kinderen	uit	Nijmegen	krijgen	voorrang	

op alle overige kinderen. Uitgangspunt is 
de woonplaats vanaf het moment dat het 
kind daadwerkelijk naar school gaat.

•	 Kinderen	die	al	een	broertje	of	zusje	
hebben op de voorkeursschool krijgen 
voorrang bij plaatsing. Eerder gold deze 
regel alleen voor gezinnen uit Nijmegen, 
maar na veel protesten (onder meer van 
gezinnen uit de Heilig Landstichting) nu 
voor alle gezinnen, dus ook die van buiten 
de gemeente Nijmegen. 

•	 Dan	volgen	de	kinderen	voor	wie	de	
voorkeursschool dichtbij is. Als dichtbije 
school gelden de scholen die automatisch 
verschijnen in het aanmeldformulier op de 
posities 1 tot en met 3. 

•	 Als	er	daarna	nog	plek	is	volgen	de	
kinderen die positief bijdragen aan de 
verhouding 30 procent kansarme - 70 
procent kansrijke leerlingen, totdat het 
plafond bereikt is. 

•	 Tot	slot	volgen	de	overige	aanmeldingen.

 

Wilt u meer lezen kijk op 
www.schoolwijzernijmegen.nl 

Sinds het bestaan van Schoolwijzer 
hebben verschillende ouders uit de Heilig 
Landstichting te maken gehad met de 
plaatsing van hun kind. In een aantal van 
deze gevallen konden de broertjes/zusjes 
niet geplaatst worden op dezelfde school als 
hun oudere broertje of/ zusje. Deze regel is 
gelukkig inmiddels aangepast.

Blijft echter wel het feit dat gezinnen met 
een eerste schoolgaand kind te maken 
blijven krijgen met de eerste voorrangsregel: 
Kinderen uit Nijmegen krijgen voorrang op alle 
overige kinderen.

Als Dorpsvereniging zijn wij van mening dat 
in het plaatsingsbeleid van Schoolwijzer 
Nijmegen, geen onderscheid gemaakt 
zou mogen worden tussen de (gemeente) 
Nijmegen en de dorps kern Heilig 
Landstichting. Immers de  basisscholen in de 
gemeente Groesbeek liggen aanzienlijk verder 
weg (6.1 km)  Daarnaast betreft het routes 
door grotendeels bosrijk, heuvelachtig en 
afgelegen gebied, zodat naar school brengen 
op de fiets vrijwel ondoenlijk is en, ook als 
de kinderen wat ouder zijn, altijd begeleiding 
nodig is. Bovendien liggen ze in tegengestelde 
richting van Nijmegen, terwijl Heilig 
landstichting voor alle (overige) voorzieningen 
logischerwijs juist op Nijmegen is gericht. 
De gezinnen van Heilig Landstichting zijn 
dus in feite aangewezen op basisscholen 
in Nijmegen. Alle kinderen in de Heilig 
Landstichting gaan dan ook, voor zover wij 
weten, in Nijmegen naar de basisschool.

Onder het huidige beleid kunnen onze 
kinderen nooit aan de eerste voorrangsregels 
van Schoolwijzer voldoen. De Dorpsvereniging 

scHoolWiJzEr

In het Oorbelletje van juni j.l. heeft een oproep gestaan aan alle jonge gezinnen uit de Heilig Land-
stichting om te inventariseren hoeveel gezinnen uit Heilig Landstichting hun eerste kind voor het 
schooljaar 2012-2013 via Schoolwijzer Nijmegen hebben aangemeld of gaan aanmelden voor een 
basisschool in Nijmegen. 

Omdat niet iedereen bekend is met Schoolwijzer een korte uitleg.

{ advertentie }

is van mening dat de kinderen in de HLS 
daardoor benadeeld worden. In een gesprek 
met de (Groesbeekse) wethouder en 
ambtenaar van onderwijs werd duidelijk dat 
de gemeente Groesbeek (nog) niet veel kan 
veranderen aan de regels van Schoolwijzer. 
De gemeente Nijmegen heeft op basis van 
haar kindertal een aantal schoolplekken 
gerealiseerd en die zijn in eerste instantie 
bestemd voor Nijmeegse kinderen. 
Met de wethouder is afgesproken om te 
inventariseren hoeveel kinderen/gezinnen 
het komend schooljaar met Schoolwijzer 
Nijmegen te maken krijgen. Aan de hand van 

deze inventarisatie kan eventueel  besloten 
worden om toch weer een gesprek aan te 
gaan met Schoolwijzer om de status aparte 
van de Heilig Landstichting onder ogen te 
brengen van Schoolwijzer.

Nogmaals doen wij daarom een beroep op 
alle gezinnen uit Heilig Landstichting die hun 
eerste kind voor het schooljaar 2012-2013 via 
Schoolwijzer Nijmegen hebben aangemeld 
of gaan aanmelden voor een basisschool in 
Nijmegen.

Janneke Otten
jannekevanrossum@hotmail.com

Op 14 oktober aanstaande organiseert 
Rozenhof in samenwerking met Angela en 
Marcel van der Val een Pianoconcert met 
Bourgondisch Preuvenement.

Een informeel Bourgondisch Preuvenement, 
muzikaal omlijst met klassieke pianomuziek 
door Lisette Cillessen, Youri Bekers en Joanna 
Janeczek.

De aanvang is op zondagmiddag 12.00 uur 
en tijdens deze middag zullen u klanken 

ter gehore worden gebracht van een 
mooie compositie van pianomuziek 
met stukken van Mozart, Chopin, 
Beethoven en andere beroemde 
componisten. 

Op verschillende plaatsen 
in het restaurant worden 
heerlijke koude en warme 
hapjes en gerechten 
gepresenteerd. U kunt van 
alles naar behoeven proeven. Als muzikaal 

dessert sluiten we om 17.00 
uur af met een Six Mains 
met daarbij diverse 
zoete lekkernijen. 

Kaarten voor het 
Bourgondisch 
Preuvenement met 
pianoconcert op 14 oktober 
aanstaande zijn te koop 
in Rozenhof. U de kunt 
kaarten voor 27,50 per 
persoon kopen. 

Meer informatie over het 
programma en over het 
eten kunt u vinden op 
www.rozenhof.nl

piaNOCONCert met bOurgONDisCH preuveNemeNt

rozEnHoF orGanisEErt
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Gezocht
Ik zoek een tweedehands goede piano. 
En wil een elektrische verkopen.
Als u iets/iemand weet hoor ik het graag !
Ellen Deimann, tel. 7850103, Petruslaan 1

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.

Gezocht: kindermodellen voor 
portretschilderijen
Voor een expositie van kinderportretten in 
de loop van 2013 zoek ik modellen. Ik werk 
aan de hand van foto’s, liefst grote, duidelijke 
portretfoto’s. Eventueel maak ik deze zelf. 
Ik schilder op een vrij groot formaat, olieverf 
op doek. 

Hebt u interesse of wilt u meer weten, bel me 
of mail me gerust. Graag zo spoedig mogelijk 
contact opnemen! 
Anja Best, Andreaslaan 25 - tel.nr. 024 322 65 61 
- email: benwinkelmolen@outlook.com 

Bloemenman
Wist u dat er elke vrijdag een bloemenman in 
Heilig Landstichting rond rijdt??
Desgevraagd komt hij bij je aan de deur en 
kun je bloemen bij hem kopen.
Hij heeft een prachtig assortiment, niet te 
veel, maar van uitstekende kwaliteit.
Zijn naam is:
Bloemenhandel Paul Toonen
De Kempenaerstraat 207, 6535 SG Nijmegen 
Tel. 06-5089827

Allerzielenconcert 
Op zaterdag 3 november om 20.00 uur 
houdt het projectkoor o.l.v. Sophia Brink het 
Allerzielenconcert in de Cenakelkerk.

Een venster op de wereld
Kunstvormen van de Italiaanse Renaissance
Een kunstzinnige collage van dans, toneel, 
muziek, beeldende kunst en architectuur.
Aanvang: vrijdagochtend 28-09, van 10:30-
12:30. 
8 bijeenkomsten om de 14 dagen. 
Kosten: € 185,- 
Inclusief: een extra excursie naar Haarlem 
Rafael tentoonstelling op 14-12; syllabus; 
kopje koffie. 
Locatie: Hostellerie Rozenhof, Nijmeegse Baan. 
Docente: Christine Elkhuizen. 
INFORMATIE EN INSCHRIJVEN:
www.pithos.nl of telefonisch 024-3735740

korte berichten
Als vrienden van het museum 
volgen wij nauwgezet de ontwik-
kelingen binnen het museum. Van 
interim directeur Jan van Laar-
hoven hoorden we eind augustus 
dat het nog steeds onzeker is of 
de benodigde 40.000 bezoekers, 
om door te kunnen gaan, dit jaar 
gehaald gaan worden. Er is een 
prachtige tentoonstelling in het 
hoofdgebouw, getiteld “ Toen God 
nog schreef” ,  die bij elk weer-
type bekeken kan worden Zie 
voor een virtuele tour de webside 
www.toengodnogschreef.nl.

De provincie heeft beloofd het mu-
seum verder te ondersteunen als 
het levensvatbaar blijkt te zijn.
Intussen doet het museumteam 
zijn best om tot eind oktober in de 
weekenden een interessant pro-

gramma te bieden, zoals op zondag 
14 oktober wanneer het Joodse 
Loofhuttenfeest centraal staat. En 
niet te vergeten de Kerststallen-
tentoonstelling die dit jaar weer in 
het museum zelf plaats vindt. Zie 
voor een overzicht van de agenda 
de website van het museum. 

De vrienden dragen bij met een le-
zing  door mevrouw dr. F. van Over-
beeke-Rippen,in de Piet Gerritszaal, 
getiteld “ Abrahams kinderen”.  
Zij is mede auteur van het boek “ 
Woord zoekt Woord”. Zelf Christen 
zijnde heeft zij dit boek in trialoog 
geschreven met Ruth Rozeboom 
en Karen Ghonem, respectievelijk 
Joodse en Moslima. 

Deze vriendenbijeenkomst vindt 
plaats op zaterdag 22 september, 

van 10.00 tot 12.00 uur in de Piet 
Gerritszaal. Vriend, vriend geweest 
of nog-geen-vriend, u bent allen 
welkom. Toegang gratis.
Voor deze bijeenkomst graag even 
aanmelden door uw naam door 
te geven aan: vriendorientalis@
kpnmail.nl. onder vermelding van: 
deelname lezing 22 sept.2012.

Ria Timmerman
Voorzitter Vrienden van Museumpark 

Orientalis

VAN DE REDACTIE:
We ontvingen een persbericht van Mu-
seumpark Orientalis n.a.v. hun rapport/

businessplan Brug naar de Toekomst. Kern 
van het plan is: versterking van de inhoud, 

aansluiting bij de tijd van nu, investeren 
in bezoekers, educatie en creatieve ideeën, 

en alleen waar strikt nodig investeren in 
stenen en gebouwen.        

VriEndEn Van musEumparK oriEntalis
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o
nlangs was ik op de dorpsborrel. Je 
weet wel, elke laatste vrijdag van de 
maand in ‘t Zaaltje. De eerste keer na 

de vakantie, en de laatste keer voor Hans 
Cramer, de afgelopen jaren penningmees-
ter en voorzitter van onze dorpsvereniging. 
Met een beetje weemoed nam hij afscheid, 
hij gaat verhuizen naar dichter bij zijn werk 
in Roermond. Weemoed ook voor ons, hij zit 
niet meer voor of achter, fietst niet meer met 
zijn hark naar zijn landje, komt geen boon-
tjes meer ronddelen. Hij werd een vertrouwd 
beeld, dat zullen we missen. Hans en Yvonne, 
het ga jullie goed!
 
Dorpsborrel, dorpsvereniging, dorpsgevoel,  
Dit brengt me vloeiend naar 22 september, 
burendag. Een landelijk initiatief, al een aantal 
jaren, om op buurtniveau, en dat zijn we als 
dorp, het buurtgevoel te ervaren. Doe eens 
wat samen, kies je eigen buurtman/vrouw 
van de week, ruim samen eens de rommel in 
het bosje op, eet soep met elkaar, en zo kan 
ik nog wel even doorgaan. En dan op het eind 
van de dag verzuchten: wat zijn er toch een 
hoop aardige mensen in ons dorp, die wil ik 
wel vaker zien en dan kom je 28 september 
a.s. eens naar de dorpsborrel (van 17.30 - 
19.00 uur). 

Wat ik jammer vind is dat ik je niet meer kan 
aansporen te gaan stemmen. De uitslag is al 
bekend en onze stemmen hebben wat bete-
kend. Ik kan alleen maar speculeren, maar ik 
hoop van harte dat de uitslag geen patstel-
ling oplevert en dat er snel een regering komt 
die Nederland sterker en socialer maakt. We 
moeten weer perspectief krijgen, af van het 
gekissebis, en vertrouwen krijgen in onze 
toekomst. 

Ook de toekomst van de Landstichting gaat 
mogelijk veranderen. Drie gemeenteraden 
hebben onlangs besloten met elkaar verder 
te willen gaan naar 1 gemeente. Een hele 
stap waar wij als burgers ook ons zegje over 
mogen en moeten doen. Op 1 oktober a.s. is 
er een informatiebijeenkomst gepland. Daar 
wordt toegelicht, vragen beantwoord en krijg 
je de gelegenheid van je hart geen moordkuil 

te maken, laat horen wat je ervan vind. In 
december wordt een definitief besluit geno-
men door de gemeenteraad, en als ze alle 3 
ja zeggen, dan zal de fusie op 1 januari 2015 
hoogstwaarschijnlijk een feit zijn. Hoe dan 
ook, als je er iets over te melden hebt, laat 
het horen! En laten we wel wezen, niet de 
gemeente (hoe die dan ook mag heten) maar 
wijzelf bepalen wie en wat we als dorp willen 
zijn, hoe wij met elkaar willen verkeren. 

Tja, en dan Orientalis. Je hoort er positieve en 
negatieve berichten over. Ik kom met onze Vic 
regelmatig op het parkeerterrein (wat minder 
in het park zelf, de afstanden worden voor 
haar te groot), en dan staan er altijd wel wat 
auto’s en ook bussen. Er is dus wel belang-
stelling, maar het houdt niet echt over. En dan 
lees ik dat er nog 1 miljoen nodig is, en begin 
ik me weer zorgen ter maken over het voort-
bestaan. Wat moet het voor medewerkers en 
vrijwilligers toch sappelen zijn: lukt het nog, 
wat hebben we volgend jaar te bieden, en aan 
wie, en waar halen we al dat geld vandaan. 
Als we nou met zijn allen vrienden worden, 
misschien helpt dat een beetje. 

Zo, het is weer tijd voor onze middagwande-
ling. De zon schijnt, er is een redelijke tem-
peratuur, Vic kijkt me trouw aan. Vanmiddag 
nog even skypen met onze kleinkinderen in 
Engeland. De oudste, ruim 2, praat al een 
aardig mondje Engels en verstaat feilloos ons 
Nederlands. De jongste, 10 maanden, vindt 
niets fijner om aan je vingers of achter een 
karretje te lopen, op en neer, heen en weer. 
Wat zijn we toch trots, maar ja, dat hoort bij 
grootouders, heerlijk!

 

op dE GrEns Van zomEr En HErFst

Pim Spaan
Nijmeegsebaan 72

6564 CH Heilig 
Landstichting
024 - 3605639 
06 - 54266189

pimpsaan@chello.nl
@pimspaan
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