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Zondag 12 Januari: Nieuwjaarsborrel met een optreden 
van de Fanfare Jubilate Deo.

De fanfare Jubilate Deo uit Breedeweg komt het nieuwe 
jaar in ons dorp muzikaal inluiden met een prachtig 

concert tijdens de Nieuwjaarsborrel. 
Jubilate Deo speelt op een hoog niveau en heeft een 

aantal jaren geleden zelfs de tweede prijs gehaald bij 
het Wereld Muziek Concours in Kerkrade! Ze spelen een 

breed repertoire dat jong en oud zal aanspreken.

De groep die bij ons het concert komt verzorgen bestaat 
uit zo’n 40 personen. Er bestaat een mooie balans tussen 

jongeren en ouderen in het orkest. 
De leiding is in handen van dirigente Mariska van Melis.

Tijdens het nieuwjaarsconcert zullen ze enkele nummers 
ten gehore brengen uit hun uitgebreide “Tribute 

to the legends” repertoire – een muzikale ode aan 
legendarische muzikanten.

Dorpsgenoten, we hopen jullie in grote getale te mogen 
verwelkomen op zondag 12 januari!

ALGEMENE INFORMATIE AVOND OVER 

HET KERKEBOSJE  OP 17 DECEMBER

OM 20.00 UUR IN ‘T ZAALTJE
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B
ij de voorbereiding van dit nummer 
moest de maand december nog be-
ginnen. Als u dit leest is december al 

halverwege en zult u foto’s aantreffen van 
bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest.

Speciale aandacht vragen wij voor de voor-
lichtingsbijeenkomst door de gemeente 
betreffende het Kerkebosje. 
En natuurlijk hopen we dat u aan de uitnodi-
ging voor de Nieuwjaarsborrel gehoor geeft.

Er zijn onze vaste rubrieken. Een interview 
met ondernemer Bazuin, inwoner van ons 
dorp. We zijn telkens verbaasd om weer 
een ondernemer te vinden die nog niet in de 
rubriek Ondernemen op de Landstichting 
besproken is. 
Ook een interview in het kader van Kunst op 
de Landstichting en nieuws over Moestuinen 
op de Landstichting. We stellen ondernemer, 
kunstenaar en tuinier graag aan u voor.

Speciale aandacht vragen we ook voor de 
Heemkundekring. Het was voor ons een ver-

rassing te zien wat deze groep de afgelopen 
jaren allemaal gepubliceerd heeft. 
U ziet een foto van de publicaties. Op de 
website zal de lijst met uitgaven gepubliceerd 
worden..

In de redactie nemen we afscheid van 
Annelies van Gunst. 
Gezien de bestuurswisseling van de Dorps-
vereniging, waarvan zij de vertegenwoordig-
ster in onze redactie was, treedt zij terug. 
Zij wordt opgevolgd door Odette Wolbert. 
Welkom Odette.
We zullen Annelies vooral missen als kritische 
lezer van de nieuwe kopij; zij is kampioen in 
het inkorten van kopij en dat was geregeld 
nodig om alle stukken in het blad te kunnen 
plaatsen. Annelies bedankt!

Tenslotte: veel nieuws van het bestuur. 
En natuurlijk… de column

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 maart 2014. Nieuwe kopij graag inleveren voor 1 maart.

REDACTIE 
Maria Quant
Marleen Moggré
Odette Wolbert
Jan Lücker (vormgeving)

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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T
ijdens mijn 21ste Zevenheuvelenloop, 
een week geleden, liep ik over onze 
Zevenheuvelenweg, ploeterend en 

zwoegend, want ik had door omstandigheden 
te weinig getraind. Maar toch, de gebruikelijke 
endorfinestoot gaf mijn geest verlichting. 
Waarom gaan we nog MUGgen(ziften)? Ik 
weet het: de eventuele toekomstige naam 
Berg en Dal ligt de echte Groesbekers onder 
ons zwaar op de maag. Ik kan het daar wel 
enigszins mee eens zijn. Laten we wel we-
zen. Bergen van 100 meter hoog: dat is toch 
moeilijk aan buitenstaanders uit te leggen? 
“Heuvels” is toch fraai genoeg en zeker meer 
toepasselijk voor onze liefelijke glooiinkjes. 
Genoeg hierover. De politici en ambtenaren 
zullen hier nog wel even mee bezig zijn.

Ook Heilig Landstichting heeft zo zijn be-
slommeringen. Waar gaat het heen met ons 
Kerkebosje: een heet hangijzer uit het recente 
verleden dat de gemoederen van onze bewo-
ners flink heeft opgestookt? We zijn nu enige 
jaren verder: oude plannen lijken nieuw leven 
ingeblazen te worden. Een aangepast voorlo-
pig bestemmingsplan ligt op de burelen van 
de betrokken gemeenteambtenaren. De be-
woners van Heilig Landstichting moeten ons 
inziens de gelegenheid krijgen om tijdig hun 
visie op dit plan te geven. Daarom nodigen we 
u uit voor een algemene informatieavond op 
17 december, zie uitnodiging in deze Oor-
schelp en eerder in het Oorbelletje van twee 
weken geleden. Op deze avond zullen de ge-

meente en de Stichting van de Begraafplaats 
Heilig Landstichting u op de hoogte stellen 
van hun voorstellen, waarna een openbare 
discussie volgt. We zien uit naar een vrucht-
bare en constructieve discussie.

In dit nummer van de Oorschelp zult u 
informatie vinden over een “digitale oppas-
centrale”, over “AED”, en uitleg over wat een 
“repaircafé” precies inhoudt. Hiermee maakt u 
kennis met de eerste resultaten van het pro-
ject HL 2015. De projectgroep bestaat sinds 
midden 2013 en wordt gevormd door mensen 
van allerlei actieve groepen uit ons dorp en 
het bestuur van de Dorpsvereniging. Het pro-
ject heeft tot doel de leefbaarheid en sociale 
cohesie in Heilig Landstichting te bevorderen. 
Onderwerpen waar de projectgroep zich op 
richt zijn: gezondheidszorg, buurtzorg, welzijn 
en veiligheid; faciliteiten en activiteiten in 
Heilig Landstichting.

Binnenkort hebben we weer een jaarwisse-
ling. We hebben een mooi jaar achter de rug. 
Het volgend jaar zal zeker ook interessant 
zijn. Het bestuur wenst u prettige en zinvolle 
feestdagen, gevolgd door een gezond en ge-
lukkig nieuw jaar.

Theo de Witte, voorzitter bestuur van de 
Dorpsvereniging 

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 - en tevens de nieuwjaarsborrel - is op 12 januari 
vanaf 16.00 uur in ‘t Zaaltje. 
De daaropvolgende dorpsborrel is op 23 februari, eveneens vanaf 16.00 uur.

Zie ook www. Zaaltjehls.nl

N.B. Noteert u alvast de datum van de ledenvergadering: 26 februari 2014
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V
aak als ik met mensen uit de Landstich-
ting praatte over ons moestuintje wist 
bijna niemand, dat die tuintjes er waren. 

De vraag was vaak, waar liggen die dan?
De moestuintjes liggen ook wel erg verbor-
gen.         

Loop de Cenakelweg af langs het oude 
schoolgebouw en het weitje, waar soms 
schapen staan, dan kom je bij een witte ste-
nen poort. Loop schuin rechtdoor en daar zie 
je twee hekken, rechts het pelgrimshuis Casa 
Nova en links de moestuintjes, verborgen in 
het bos. 

Het tuintjescomplex is afgesloten, waardoor 
het erg veilig is ondanks dat het midden in het 
bos ligt. In voorjaar, zomer en najaar is het er 
prachtig en kun je volop genieten. Er zijn ook 
mensen, die er komen om uit te rusten of te 
zonnen. Op dit moment wordt er veel biolo-
gisch gewerkt of met natuurlijke mest en kalk 
en worden er geen onkruidbestrijdingsmid-
delen gebruikt. Wel heeft iedereen zijn eigen 
tuintje in beheer en kan de bewerking wel wat 
verschillen van tuintje tot tuintje. Soms wordt 
er ook met groenbemesters gewerkt.

Onlangs had ik een interview met Aad van 
Zwet, de beheerder van het tuintjescomplex. 
Hij vertelde mij iets over de historie. De tuin-
tjes zijn eerst van de zusters geweest, sinds 
1986 van de paters (Frans uit Casa Nova was 
de beheerder). Vroeger stonden er fruitbomen 
en was het geen moestuinencomplex. 
Na 1986 is het terrein verdeeld in percelen 
en is er een waterleiding aangelegd. Op dit 
moment zijn er 16 tuintjes, de tuintjesbezit-
ters zijn een gemengd gezelschap, waarvan 
4 mensen op de Landstichting wonen en ook 
enkele al gepensioneerd zijn. Er heerst een 
grote betrokkenheid. Eenmaal per maand 
worden gezamenlijke werkzaamheden aan-
gepakt zoals het herstel van het huisje, knip-
pen van de heggen, bestrijden van onkruid 
waaronder het zevenblad en wordt er voor 
koffie gezorgd. 
Soms zijn er dieren in het tuintjescomplex 

te vinden waaronder vogels, poezen, reeën, 
muizen, mollen en ook salamanders. Voor de 
toekomst zijn er plannen om bijen te gaan 
houden of grotere vogelkasten voor uilen te 
plaatsen.
Bij binnenkomst staat er een houten huisje op 
het terrein, dat het afgelopen jaar is geres-
taureerd. Verder zijn er betonnen bakken 
op het terrein, gevuld met puin waarin ook 
salamanders leven. De functie van die bakken 
is niet bekend, mogelijk waren deze vroeger 
voor water of riolering. Op het terrein staat 
ook een gezamenlijk hok voor tuingereed-
schap. 

Wat is favoriet in de moestuintjes om te 
verbouwen? Allereerst worden er veel aard-
appelen verbouwd, wat groenten betreft zijn 
peulvruchten favoriet (bonen, peultjes) , kool-
soorten (die hebben meer bemesting nodig). 
En verder sla, andijvie, spinazie en snijbiet. 
Ook worden er veel courgettes, pompoenen 
en sierkalebassen verbouwd, diverse soorten 
kruiden en soms ook tomaten, maar de laat-
ste zijn moeilijker te verbouwen. 

Ook worden in een aantal tuintjes bloemen 
geteeld, waaronder veel afrikaantjes, gouds-
bloemen en Oost-Indische kers, decoratief 
maar ook bedoeld als “natuurlijk” bestrij-
dingsmiddel. Verder is het bloemenaanbod 
erg wisselend, van irissen tot geraniums, 
asters en floxen, maar ook meer zeldzame 
planten. Met meer bloemen komen er ook 
meer bijen, vlinders en insecten, wat erg leuk 
is. Verder zijn er een aantal fruitsoorten te 
vinden zoals bessen, aalbessen, kruisbessen, 
frambozen, appels en ook een Japanse kers. 

Op dit moment staan er 8 mensen op de 
wachtlijst. De huur van de tuintjes is laag (de 
kosten voor water zitten bij de huur in) en 
deze is ongeveer €100,-- per jaar, afhankelijk 
van de perceelgrootte. 
Wil je meer  informatie hebben dan kun je 
mailen naar Aad van Zwet: 
aadvanzwet@msn.com.

Annelies van Gunst

MOESTUINTJES IN HEILIG LANDSTICHTING

DE TUIN VAN...
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{ advertentie }

Lieve kinderen van Heilig Landstichting,

Wat vonden de Pieten en ik het weer 

geweldig om bij jullie langs te komen!

Toen ik ‘t Zaaltje binnenkwam waren 

jullie met de Pieten al druk aan het oefenen 

om pakjes in de schoorsteen te gooien en 

over het dak te lopen.

We hebben erg genoten van de 

Sinterklaasliedjes die jullie voor ons 

zongen en natuurlijk van – uno, dos, tres - 

de Spaanse roffel!
En ook de geknutselde schoentjes van 

papier zagen er zo prachtig uit!

Over schoenen gesproken…. Die ondeugende 

Pieten wilden jullie schoenen gebruiken om 

ze zelf te kunnen zetten!

Gelukkig zag ik dat jullie maar één schoen 

aan hadden en kwamen we erachter wat de 

Pieten van plan waren! Net op tijd kregen 

jullie je schoen terug. En van de Pieten 

hoorde ik dat jullie je schoen 

‘s avonds allemaal hadden gezet. Heel goed!

Tot volgend jaar lieve kinderen!

Sinterklaas en de Pieten
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REPAIR CAFE

A
ls lid van de projectgroep Heilig Land-
stichting 2015 zou ik me nader oriënte-
ren over het verschijnsel Repair Café. 

Ik had een bericht daarover gelezen in De 
Brug met een foto daarbij. Ik ging op onder-
zoek uit en googlede www:repaircafe.nl; daar 
vond ik veel informatie.

Enkele jaren geleden heeft een aantal men-
sen de realiteit onder ogen gezien dat veel ka-
potte voorwerpen worden weggegooid, terwijl 
reparatie mogelijk zou zijn àls je iemand zou 
kunnen vinden en de gestegen loonkosten 
geen beletsel zouden zijn. Vaak is dit niet het 
geval. Daarom wordt veel onnodig wegge-
gooid en wordt de afvalberg steeds groter.

Men begon met  “Repair Café”, een gezel-
lige plek in café’s, buurthuizen of andere 
ontmoetingsplaatsen waar mensen met 
hun kapotte spullen kunnen langskomen en 
waar vakbekwame vrijwilligers met de nodige 
meegebrachte materialen en gereedschap-
pen reparaties verrichten uitsluitend tegen 
materiaalkosten.                                                  
Vanuit Amsterdam werd “Repair Café” uitge-
rold en momenteel wordt wekelijks op 160 
plaatsen in Nederland enkele uren “Repair 
Café”  gehouden en in onze buurlanden heeft 
men hier en daar de formule ook al overgeno-
men.
In onze omgeving zijn inmiddels ook Repair 
Cafés actief:
1e zaterdag van de maand:
 De Hobby, Nieuwe Nonnendaalseweg 98.                                
2e vrijdag van de maand:
 Maldensteyn in Malden.                                                                
2e zaterdag van de maand: 
 Kulturhus in Beek en 
 Creatief Centrum  in Tolhuis.                
3e zaterdag van de maand: 
 Oud Burgeren Gasthuis in Nijmegen.

Bij mijn bezoek aan deze Repair Café’s werd ik 
verrast door het aantal bezoekers: 40 cliën-
ten op een morgen/middag is heel gewoon! 
Mensen komen met van alles en nog wat dat 
kapot is. Koffiezetapparaten van alle merken 
en prijsklassen voeren de lijst aan, maar ook 
broodroosters, strijkijzers, elec. klokken en 

wekkers, radio’s, allerlei muziekdragers en 
computers, printers enz. 
Niet altijd kon de reparatie ter plekke worden 
uitgevoerd wegens tijdgebrek of moest een te 
vervangen onderdeel besteld worden. Later 
zou men daar een telefoontje over krijgen en 
het gerepareerde kunnen komen ophalen. 

Bij vertrek werd aan de kassa afgerekend, 
waar men zich bij binnenkomst ook moest 
aanmelden en de volgorde van je beurt werd 
aangegeven. Alles verloopt rustig en gedisci-
plineerd volgens de richtlijnen en voorwaar-
den van de landelijke Repair Café-organisatie, 
die alle lokale initiatieven belangeloos on-
dersteunt en bijdraagt om een netwerk van  
actieve  Repair Cafés  in heel Nederland op te 
bouwen. 
Als je met het verschijnsel Repair Café wil 
kennis maken – evt. met een reparatie - kan 
ik je aanraden net als ik gewoon er een keer 
te gaan kijken en te ervaren hoe het werkt.

Zouden in Heilig Landstichting genoeg vrijwil-
ligers gevonden kunnen worden die voldoen-
de vakkundig en handig zijn om maandelijks 
bijeen te komen om in een prettige sfeer 
diverse kleine reparaties te verrichten tegen 
materiaalkosten?
’t Zaaltje zou een zeer goede en geschikte  
locatie zijn! 

Persoonlijk voel ik me niet geroepen een 
initiatief van de grond te tillen, ik woon niet 
in Heilig Landstichting, maar wellicht heeft 
dit artikel enkelen onder de lezers voldoende 
uitgedaagd om op de boven aangegeven 
adressen te gaan kijken en hun licht op te 
steken en een poging te wagen om samen 
met anderen Repair Café in Heilig Landstich-
ting mogelijk te maken. 

Dan wordt ook daar de afvalberg kleiner en de 
saamhorigheid groter!

Clemens Huiskens, vz. KBO Heilig Landstichting.

n.b.
Als u hiervoor belangstelling heeft meldt u dit 
dan bij het bestuur van de Dorpsvereniging.
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INFORMATIE OVER 

REANIMATIEAPPARATUUR (AED) IN 

HEILIG LANDSTICHTING

 De Automatische Externe Defibrillator (AED) 
is een belangrijk, levensreddend apparaat 
voor mensen met een acute hartstilstand. Dit 
komt meer dan 10.000 keer per jaar voor in 
Nederland. 

De AED in Heilig Landstichting bevindt zich 
binnen in de Cenakelkerk. De toegang tot de 
Cenakelkerk is zeer beperkt. 

Enige bewoners van Heilig Landstichting 
hebben hun verontrusting hierover uitgespro-
ken. Reden voor ons om met de heer Maurice 
Beers, beleidsmedewerker cluster welzijn 
gemeente Groesbeek, te gaan praten. Op ons 
verzoek heeft hij het bestuur van de parochie 
gevraagd om vrijwilligers uit Heilig Land-
stichting (te denken valt aan KBO) een sleutel 
te verstrekken, zodat de AED ook buiten de 
openingstijden van de Cenakelkerk gebruikt 
kan worden. 
Hierop heeft het bestuur, bij monde van Mevr. 
M. van Schie-Faber, na overleg in het paro-

chieberaad afwijzend gereageerd.
De gemeente heeft inmiddels een inventa-
risatie gehouden over de dekking van AED’s 
in Groesbeek. De resultaten van deze inven-
tarisatie zullen met betrokken wethouder 
besproken worden, maar wanneer? Dat was 
op 2 oktober 2013 onbekend.

Dit is de huidige stand van zaken. We zul-
len binnenkort wederom met de gemeente 
contact opnemen. 
Ons voorstel is om een AED te laten plaatsen 
in ’t Zaaltje met een goede regeling voor de 
toegankelijkheid of buiten bij de ingang van ’t 
Zaaltje. 
Beide alternatieven hebben voor- en nadelen. 
We zullen ons beraden over verdere stap-
pen indien voor het einde van het jaar geen 
concrete oplossing is gevonden.

Het bestuur van de Dorpsvereniging
 Heilig Landstichting

Zondagmiddag 22 december is er weer 
het traditionele

“KINDJE ZOEKEN”

Om 16.00 uur start het kerstconcert in de 
Cenakelkerk. Pieter Gijsberts geeft met 
meerdere muzikanten weer een sfeervol 
kerstconcert.  
Om ongeveer 16.30 uur begint het spel 
vanuit de kerk. We gaan samen met 
Simon op zoek naar zijn weggelopen 
schaapje. …..

Na afloop komen we weer terug op het 
kerkplein om ons met warme chocolade-
melk bij het kampvuur te warmen...
Vergeet vooral niet verlichting, in de vorm 
van zaklantaarns of lampions, mee te 
nemen!

Dringend zijn wij op zoek naar kinderen 
vanaf 5 jaar die mee willen doen met 
zingen en spelen tijdens het “kindje zoe-
ken”!     

 Janneke Otten tel. 024-3222387 of 
Babette Van Basten tel. 06-20566397
e-mail: bemvanrossum@hotmail.com

KINDJE ZOEKEN



8 nummer 29, jaargang 7

LUISTERPLEK BIJ HOTEL COURAGE SIONSHOF 

LIBERATION ROUTE

Op vrijdag 22 november werd zo’n luisterplek 
bij Hotel Courage Sionshof officieel in gebruik 
genomen. 
Naast een aantal officials was de aanwezig-
heid van twee dochters van Generaal James 
Gavin heel bijzonder.
Bij het hotel is een grote steen geplaatst 
met informatie over wat zich daar afspeelde. 
Er wordt ook een telefoonnummer vermeld. 
U hoort dan een klein hoorspel over deze 
gebeurtenissen. Neem uw mobiele telefoon 
dus mee. 
Op www.liberationroute.com vindt u alle 
informatie over deze route. Alle luisterplekken 
kunt u er vinden en u kunt de teksten beluis-
teren. 

Van boom tot beeld.
Ter plekke ziet u een bijzonder houten beeld. 
Enige toelichting is op zijn plaats. Gert Jan 
Moed vertelde dat hier op het parkeerterrein 
een zieltogende boom stond. Na een laatste 

opleving was hij niet meer te redden. Dat 
bracht hem op het idee om van deze boom 
een passend kunstwerk te laten maken. 
Hij vroeg ‘kettingzaagkunstenaar’ Everardus 
Smit uit ’t Harde om de luchtlanding in hout 
uit te beelden (www.motorzaagdemos.com).

U ziet een parachutist aan zijn parachute 
hangen in de stam van een boom. 
Toepasselijk en origineel. Bedenk wel, alles 
gemaakt met kettingzaag en slijptol! De 
moeite waard om even naar te gaan kijken. 

Op het terras van het hotel tegen de muur 
ziet u een plaquette en een plastiek, die 
daar in 1954 aangebracht zijn. Daarop wordt 
aandacht gevraagd voor het feit, dat Hotel 
Sionshof functioneerde als Hoofdkwartier van 
de Geallieerden. 

Zo dicht bij huis, zoveel geschiedenis!

Joost Meuwese

De Liberation Route Europe volgt het spoor van de geallieerden in 1944 en 1945 vanaf Zuid 
Engeland en Normandië, via Nijmegen naar Berlijn. Op bijna 90 locaties in Noord Brabant en 
Gelderland liggen veldkeien met informatiepanelen over deze bevrijdingsroute: de luisterplekken.

van boom tot beeld
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OPPASCENTRALE
Komt dit je bekend voor? Je wilt samen wel eens een 
avondje uit, maar je kent geen oppas in de buurt. Je 
gaat alleen naar de ouderavond omdat je enige oppas 
niet kan komen.
Je wilt met oppassen in de buurt wat bijverdienen, 
maar hoe pak je dat aan?

Voortaan is er de digitale oppascentrale in Heilig 
Landstichting!

De oppascentrale zorgt er voor, dat oppassen en 
oppasgezinnen uit Heilig Landstichting elkaar 
gemakkelijker kunnen vinden!

Je kunt je aanmelden via: 
oppas@dorpsverenigingheiliglandstichting.nl 

Wij zetten jullie gegevens in het 
bestand van de oppascentrale. 
Jullie krijgen vervolgens van ons 
een mail met instructie over hoe 
je bij de lijsten met oppasgezinnen 
en oppassen kunt komen. Alleen 
degenen die zich aanmelden 
hebben toegang tot deze gegevens. 
Verdere afspraken maken jullie 
natuurlijk zelf.

Dus woon je in Heilig Landstichting en zoek je een 
oppas of ben je 14 jaar of ouder en wil je graag 
oppassen? Meld je nu aan*!

(* naam, adres, telefoon/email, naam + 
geboortedatum kinderen, evt. opmerkingen)

Hartelijke groet,
Lies van Campen en Isolde Smale

I
n de vorige Oorschelp stond een aankondiging 
van een expositie van Jan de Groot in de Kleine 
Bartholomeuskerk in Beek-Ubbergen. 

Hoewel de expositie inmiddels achter de rug is, toch 
reden voor ons om een gesprek met onze dorpsgenoot 
te voeren.

Jan is na zijn pensionering om 1987 gaan schilderen. Hij 
heeft les gekregen op De Lindenberg en daarna van de 
beeldend kunstenaars Marjolein Rigtering in Millingen 
aan de Rijn en Yette Rohde in de Dominicanenstraat.
Door foto’s en prenten komt hij op ideeën. 
Hij kan er enthousiast over vertellen. 

Momenteel is hij bezig 
met een schilderij 
waarop het witte stenen 
poortje aan het eind van 
de Cenakelweg centraal 
staat. Overigens biedt 
de Landstichting naar zijn 
mening nog wel meer uitdagingen voor een schilder. 
Jan schildert bij voorkeur abstract vanuit een 
technische invalshoek hetgeen niet zo vreemd is voor 
iemand die ingenieur van beroep is. Het schilderen van 
landschappen en portretten vindt hij minder boeiend. 
     Maria Quant

KUNST IN HEILIG LANDSTICHTING

{ advertentie }

Last van spieren, gewrichten of uw darmen? 
Snel vermoeid of een lage weerstand? 
Met een voetreflexmassage kunnen klachten 
effectief aangepakt worden! 
Vergoeding door uw zorgverzekeraar is 
veelal mogelijk.
Eventueel massage aan huis. 
Persoonlijke aandacht voor al uw klachten.Delahaije Voetreflextherapie Plus

Nu een kennismakingsbehandeling met 50% korting!

Moses en Aaronlaan 16
6564 BH Heilig Landstichting

024-8453136
a.delahaije@upcmail.nl

www.voetreflexcoach.nl

Winter in aantocht 
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HEEMKUNDEKRING

“Het oorspronkelijke idee was een klein 
boekje uit te geven over ons kerkdorp maar al 
gauw bleek dat die eerste publicatie een lijvig 
boekwerk zou gaan worden.
Om fondsenwerving te vergemakkelijken, het 
uitgeven van boeken is een dure be-
zigheid, werd besloten de Stichting 
“Van Ploeg tot Heilig Landstichting” 
op te richten, waarvan Tineke voor-
zitter, Jan Barendsen penningmees-
ter en Frans Geertsen secretaris  
werden.
In 2000 wordt het boek Van Heilig 
Woud tot Heilig Land uitgebracht, 
waaraan naast genoemde be-
stuursleden ook Carli Biessels, Klaas 
Bouwer, Dirk Jansen en Paulina de 
Nijs meewerkten. Na voornoemd 
boek dat twee drukken mocht 
beleven, publiceerde de heemkunde 
werkgroep van voornoemde stich-
ting een achttal kleine publicaties 
over ons dorp en omgeving, waarbij 
we uitgingen van de grens tussen de ge-
meente Groesbeek en de stad Nijmegen van 
voor 1914. 
Het vergaren van gegevens over deze on-
derwerpen was voor de Werkgroepleden een 
bijzonder leuke bezigheid. 
Naast deze kleine boekjes gaf de werkroep in 
eigen beheer een drietal grotere publicaties 
uit n.l. Goed dat we niet alles wisten, (Tineke 
v.d.Brug); Op weg naar de Rijn (Frans Geert-
sen);  100jaar Heilig Landstichting in beelden, 
( Frans Geertsen; Teun en Riet de Groot). 

Al deze publicaties (zie de foto +  zie de boe-
kenlijst op de website van de Dorpsvereni-
ging) zijn te koop bij George Spanhoff, adres: 
Lucaslaan 15; tel.3224442. 

Bovendien fungeerde  bovengenoemde stich-
ting als co-uitgever voor twee boekwerken 
van Klaas Bouwer: “Een notabel domein” uit 
2003 en “Heren en Boeren in de Meerwijk”, 
dat in 2014 zal verschijnen.
In de afgelopen jaren waren er jaarlijks lezin-
gen, over de op dat moment lopende projec-
ten.

Omstreeks 1998 wist Tineke van der Brug een aantal inwoners van Heilig Landstichting te inte-
resseren om ons dorp een wat algemenere bekendheid te geven dan alleen in die tijd als woon-
plaats van Dries van Agt en Emily Bremers ( toen de vriendin van prins Willem Alexander).” Aan 
het woord is Frans Geertsen wiens verhaal we onverkort overnemen .

enkele leden van de Heemkundekring
 v.l.n.r. Frans Geertsen, Carli Biessels, André Sassen, 

Riet de Groot, Teun de Groot

de overige leden  van 
de Heemkundekring

v.l.n.r.:
Helma Nijenhuis
George Spanhoff

Klaas Bouwer
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{ advertentie }

Door ziekte van prominente 
leden is het dit jaar helaas niet 
gelukt een lezing te organiseren 
maar de plannen voor de lezing 
van volgend jaar zijn er.

Ook zijn er plannen voor nieuwe 
publicaties zoals het project 
“De Overkant”, een geschiede-
nis waarin pelgrims, locomo-
tieven en vliegtuigen een grote 
rol spelen. 
(Tussen 1920 en 1928 was er 
een station Heilig Landstich-
ting aan de spoorlijn nabij de 
Sionsweg.) En  verder schreef 
de Hockey club NMHC bijna 
100 jaar geschiedenis in dat 
gebied, vóór de voetbal club 
Orion er neerstreek. Ook lag 
langs die spoorlijn in 1944/45 
een vliegveld. Genoeg feiten 
en foto’s om een leuk boekje 
te maken”

We hopen er meer van te 
horen.

Maria Quant
publicaties van de Heemkundekring

N.B. De Heemkunde werkgroep heeft dringend behoeft aan nieuwe leden. 
In de afgelopen jaren zijn helaas enkele leden ontvallen.

Hopende jullie te mogen begroeten.
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{ advertentie }

Sinds 1998-1999 is in Heilig Landstichting 
de zaak Zonwering Bazuin, die vanaf 1990 
bestaat, gevestigd. 
In een gesprek met eigenaar Rob Bazuin 
in zijn showroom aan de Nijmeegse-
baan wordt duidelijk dat achter de naam 
“zonwering” niet alleen een zonnescherm 
schuilgaat, zoals uw reporter veronder-
stelde, maar  een veelvoud aan mogelijk-
heden. 

Er wordt tegenwoordig gesproken over 
verfraaien van het huis door buiten- of 
binnendecoratie (“de zonnige kant van 
de schaduw”).  Bij het ene huis past het een 
en bij het andere huis past iets heel anders 
beter.
Binnendecoraties zijn bijvoorbeeld: jaloezieën, 
plissés, horren, vouwgordijnen, shutters of 
rolgordijnen op meerdere manieren.

Naast zonwering kunnen andere functies van 
die decoratie zijn: beveiliging (zoals bijvoor-
beeld rolluiken), brandwerende rolluiken, 
inbraak vertragend, isolatie (door bijvoorbeeld 
dubbele spouwwerking), insectenwerkend en 
privacy. 

Tegenwoordig is er veel belangstelling voor 

screens: glasvezeldoek dat tussen twee gelei-
ders naar beneden hangt, o.a. zeer geschikt 
bij beperkte ruimte. Screens houden zonlicht 
en warmte tegen, je kunt niet naar binnen 

kijken maar wel naar buiten. 
Eventueel is luchtventilatie mogelijk.

Naast zonneschermen en markiezen zijn er 
flexibele terrasoverkappingen zoals bijvoor-
beeld aluminium met glas ofwel doek met 
verlichting.

Het valt in dit bestel niet allemaal op te noe-
men maar het is zeer de moeite waard om 
de site te bekijken www.bazuinzonwering.nl. 
Ook zijn showroom kunt u bezoeken, liefst op 
afspraak.

Maria Quant
 

ONDERNEMEN IN HEILIG LANDSTICHTING

ZONWERING BAZUIN
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“Bibliotheek” Heilig Landstichting

Het zal u niet ontgaan zijn dat er in het afgelopen 
jaar vele bibliotheken zijn gesloten o.a. “onze” 
eigen bibliotheek in Brakkenstein. 

Heel jammer maar onvermijdelijk. Even daarna 
ontstonden er allerlei alternatieve bibliotheken in 
de vorm van een kastje in iemands voortuin, aan 
de gevel van een huis  en in clubgebouwen.

Wij hebben het plan opgevat een boekenkast in 
‘t Zaaltje te zetten, vol boeken die u mee kunt 
nemen, thuis kunt lezen en weer terug kunt zetten 
voor de volgende lezer.

Hoeveel boeken staan er niet in uw boekenkast 
die u nooit meer gaat lezen en nooit meer in zult 
kijken. Misschien vindt u het leuk deze boeken 
hierbij te zetten; romans, thrillers, foto- en 
kunstboeken, alles is welkom, mits in goede staat.
We hopen dat u hier in de toekomst gebruik van 
gaat maken.

Nadere bijzonderheden over openingstijden en 
inlevermogelijkheden volgen nog.

Bestuur van de dorpsvereniging

Donderdag 19 december 2013 
om 14.00 uur: Feestelijke Eucharistieviering in 
de Taborkapel (B)
Hierbij vragen we uw aandacht voor de ver-
vroegde begintijd.
om 15.30 uur: Kerstviering en gezamenlijke 
maaltijd in ’t Zaaltje (C)

Hiervoor kunt u zich alleen aanmelden door 
ervoor te zorgen dat – uiterlijk donderdag 12 
december 2013 vóór 12.00 uur – de kosten 
van deze viering zijn bijgeschreven op de 
bankrekening van KBO Heilig Landstichting: 
11.74.24.528. Deze kosten bedragen € 7,--.

SENIORENBIOS
7 januari:   “Hoe duur was de suiker”
11 februari:   De nieuwe wildernis.
De voorstellingen beginnen om 15.45 uur. 
Op vertoon van uw KBO-lidmaatschapskaart 
geldt het gereduceerd tarief van € 6,50. 

Het is noodzakelijk van tevoren te reserveren 
(gratis) telefonisch: tel. 024 6221346 of via 
internet: www.cinetwins.nl. 
Het adres van Cine Twins is: Kerkplein 2b, 
6581 AC Malden. In de buurt is volop parkeer-
gelegenheid en de bus (lijn 83) stopt vlakbij.
Na de film kunt u op vertoon van uw bio-
scoopkaartje of KBOlidmaatschapskaart 
gebruik maken van een speciaal voor u 
samengesteld drie-gangen menu tegen een 
gereduceerd tarief bij Restaurant La Stalla. 

{ advertentie }

PROGRAMMA KBO
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{ advertentie }

korte berichten

Hortus
Breng eens een bezoek aan de Hortus.
De Hortus heeft van alles te bieden en 
iedereen is hartelijk welkom.

Workshops,rondleidingen, feesten 
lunchen,high tea ,concerten.
Dit alles wordt door ons georganiseerd!
Er zijn vele mogelijkheden.
In de wintertijd kan men in januari de 
kerstbomen met kluit brengen en bij ons 
planten. U kunt ook uw oud kaarsvet 
inleveren, Zodat er weer een nieuwe kaars 
van gemaakt kan worden.

Alles staat vermeld op de website: 
www.hortus-arcadie.nl

Bridge-Drive 
Op vrijdag 28 maart 2014 
organiseren wij, Inner Wheel club 
Nijmegen, een bridge-drive voor 
ons goede doel: 

“Stichting Gast” 
(zie www.stichtinggast.nl)
De locatie is dorpshuis ’t Zaaltje,
Heilig Landstichting. Aanvang 
13.30uur.
Aanmelden bij Marion Merkx, 
email m.merkx3@chello.nl of tel. 
024 3225916.

Kosten: €25,-- per paar, inclusief 
drankjes en hapjes. Na aanmelden 
ontvangt u nadere informatie.
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{ advertentie }

Tai Chi
Instituut Holtzhuizer 

biedt een gratis les Tai 

Chi op elke werkdag in 

de middag.
Uiteraard dag en 

tijdstip in overleg met 

Aad van Zwet 024-

3222308.
U kunt met twee of drie 

personen komen.

Voor meer uitleg 

over Tai Chi ga naar 

info@holtzhuizer.nl naar 

link overige.

Aad van Zwet, Tai Chi docent

Kerst in Orientalis

Van 6 december tot en met 6 januari toont Museumpark 

Orientalis zijn collectie kerststallen, afkomstig uit Europa, 

Azië en Amerika.
Op zondag 5 januari staan de Drie Koningen centraal in de 

kinderactiviteiten. Kinderen zijn uitgenodigd om verkleed 

als koning het museum te bezoeken.

De openingstijden tijdens het kerstseizoen zijn van 10.00 

uur tot 17.00 uur.
Er zijn speciale avondopeningen van 26 tot en met 29 

december van 16.00 uur tot 19.00 uur.

1 januari gesloten.

Vanaf de entree wordt de bezoeker geheel in kerstsfeer 

verwelkomd.
Zie voor kerstarrangementen de website:

www.museumparkorientalis.nlLandstichting!
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J
ubilate Deo, onze fanfare uit Breedeweg, 
komt naar ons dorp. Op 12 januari a.s., 
tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst, 

komen ze optreden.  Het is een soort 
burenhulp, we komen het bij jullie gezellig 
maken, een fanfare hebben jullie niet en een 
beetje (muziek) maken is gewoon ontzettend 
leuk. Ik heb ze al vaker gehoord, en het is echt 
de moeite waard. 
Een zeer gevarieerd repertoire en een 
bijzondere slagwerksectie. Dat belooft 
vuurwerk, hoewel dat officieel dan niet meer 
kan. In mijn agenda staat het al, noteer het 
ook en nog beter, kom gewoon.

Binnenkort komen mijn winterbanden erop. 
Een teken dat het gaat winteren, dat we korte 
dagen hebben, kans op koude regen, sneeuw, 
vorst en mist. Een tijd om veel binnen te 
zitten, dicht bij de kachel, de feestdagen 
vieren, warme chocola (hoewel, daar praten 
we meer over dan dat we het nuttigen) 
drinken en erwtensoep eten. Gezelligheid 
troef, goed om het zo te ervaren.

 In de gesprekken die we op dit moment 
voeren met inwoners van onze gemeente 
en hun organisaties, horen we veel over 
eenzaamheid en sociale betrokkenheid, en 
wie daar aandacht aan zou moeten besteden. 
En gelukkig, ik hoor steeds meer, en ik denk 
ook dat dat zo leeft, dat steeds meer het 
gevoel bestaat dat je op moet komen voor 
elkaar (naast opkomen voor jezelf), dat sociale 
verbanden belangrijk zijn, dat samenleven 
ook samen verantwoordelijkheid voor dat 
leven inhoudt, en dat je dat niet ver weg als 
opdracht voor de gemeente moet wegzetten, 
maar dat je daar zelf, als gemeenschap, een 
belangrijke rol in kunt spelen. Dat spreekt me 
aan, het gaat er nu nog om dat in concrete 
daden weg te zetten. En dat kan van alles 
zijn, en we zijn met elkaar creatief genoeg om 
dat in te vullen. 
Vanuit de gemeente zijn er de komende 
maanden nog een paar bijeenkomsten waar 
we het met elkaar willen hebben over de 
samenleving waar we de komende jaren in 
willen leven en hoe we dat voor elkaar kunnen 
krijgen (zie ook www.mugaanzet.nl). Kom 
eens langs!

Onlangs zat ik in een heel koude Nebo. Niet 
zomaar, maar omdat de buurt uitgenodigd 
was om kennis te maken met de plannen van 
de nieuwe huurder RIBW (regionaal instituut 
begeleid wonen, vooral voor clienten uit de 
GGZ). 
Ze willen voor ± 60 mensen in 5 groepen een 
woon-/werkgemeenschap in zelfbeheer gaan 
inrichten. Het gaat vooral om mensen die 
zelfstandig wonen midden in een buurt (nog) 
niet aankunnen en gebaat zijn bij samenleven 
met uitzicht op een menswaardig bestaan 
(uit de toelichting van RIBW). 
Onderhoud van het pand en de tuin gaan 
de bewoners zelf doen. Er wordt inzet en 
loyaliteit van de bewoners gevraagd en er 
worden duidelijke regels gesteld en daarbij is 
respect voor de buurt een heel belangrijke. 
Buurtbewoners stelden het erg op prijs 
zo geinformeerd te worden, ook al omdat 
een aantal van de huidige en toekomstige 
bewoners van de Nebo erbij waren en goed 
konden vertellen waar voor hen het belang zit 
van deze gemeenschap. 
Begrip over en weer met goede afspraken 
(gemakkelijke bereikbaarheid van bewoners 
en begeleiders vanuit de buurt bij bijv. 
overlast). 
Hoewel ze op Nijmeegs grondgebied wonen, 
zijn het toch min of meer bewoners in ons 
dorp. 
En wij hebben oog en oor voor elkaar en dat 
is mooi.

Rest me om jullie mooie en prettige 
feestdagen te wensen (die andere dagen 
natuurlijk ook), en een mooie afsluiting van dit 
jaar en begin van volgend jaar. 

Ik zie jullie bij het vuurwerk.

DOOR DE WINTER...

Pim Spaan
024 - 3605639 / 06 - 5426618

 pimpsaan@kpnmail.nl
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