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Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting

in dit nummer o.a.:

van de redactie van de voorzitter bridgeclub 
digitale oppascentrale voortgang kerkebosje  slotmanifestatie 

gemeente groesbeek de heemkundekring het dienstenboek! barbecue 
met uitmarkt straatfeest andreaslaan kerstevenement orientalis  

‘t zaaltje en het bosduiveltje boek over de meerwijk column etc.

 

Op zondag 31 augustus jl. vond de 

eerste UITMARKT MET BARBECUE in ‘t 

Zaaltje van Heilig Landstichting plaats. 

In deze Oorschelp een kort verslag 

met een foto-impressie van deze 

geslaagde dag. 
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W
e zijn weer begonnen. Als opening 
van het nieuwe verenigingsjaar heeft 
onze dorpsvereniging op 31 augustus 

een uitmarkt en barbecue georganiseerd. In 
dit nummer kunt u naast het verslag hiervan 
de aankondiging van tal van activiteiten 
vinden, het zijn er teveel om op te noemen. 

Er wordt een beroep op u gedaan (niet 
vergeten s.v.p.) om de slotmanifestatie van de 
zelfstandige gemeente Groesbeek feestelijk 
te laten zijn.

Trots maken we u attent op de flyer 
van de sociale kaart. Op verzoek van de 
contactpersonen is door Els de Witte deze 
flyer gemaakt. Het geeft een overzicht van 
alle diensten waarop u op dit moment een 
beroep kunt doen en van alle cursussen en 
activiteiten die in ons dorp georganiseerd 
worden. De flyer kan gemakkelijk worden 
bewaard.

Het bestuur van ’t Zaaltje gaat onderzoeken 
welke mogelijkheden er zijn om de 
gebruiksmogelijkheden van ’t Zaaltje zo groot 
mogelijk te laten zijn.

In dit nummer wordt ook verslag gedaan van 
activiteiten die al plaatsgevonden hebben, 
zoals het straatfeest van de Andreaslaan 
en het verslag van een origineel cadeau; dit 
laatste kan een inspiratiebron zijn voor ons 
allemaal.

De heemkundekring kondigt aan dat  er 
een nieuw boek in de serie “Uit de historie 
van Heilig Landstichting” zal verschijnen.  
Ook wordt melding gemaakt van het boek 
over de Meerwijk, geschreven door (oud-)
bewoner, Klaas Bouwer, voor alle bewoners 
(en anderen)  die geïnteresseerd zijn in de 
geschiedenis van onze woonplek.

Tenslotte is er de aankondiging van het boek  
“Het Heilig Land van Piet Gerrits”, ontwerper 
van het museumpark en de begraafplaats, 
geschreven door Jan Willemsen 

En natuurlijk, zoals altijd, (vanaf de eerste 
jaargang)….de column .

Veel leesplezier
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 zal vermoedelijk half december verschijnen. Nieuwe kopij inleveren tot 1 december.

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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MENSEN ZIJN SOCIALE BEESTEN

D
e zomer met al zijn ups en downs 
nadert alweer zijn einde. Onze kleiner 
wordende wereld confronteerde ons 

ook deze zomer weer uitvergroot met 
de wreedheden van het “barbarendom”. 
We liggen er wakker van: een vliegtuig 
met onschuldige medeburgers wordt 
omlaag gehaald, kinderen gebombardeerd, 
journalisten onthoofd en andersdenkenden 
vermoord. Het is goed dat deze “wreedheden” 
aan het licht komen. 
Tegelijkertijd is enige historische zelfreflectie 
op zijn plaats. In de Romeinse tijd waren de 
barbaren vreemdelingen die tot wreedheden 
in staat waren. De niet-vreemdelingen, 
wij dus, zijn daar toe niet in staat. Nou 
dat waag ik te betwijfelen. De laatste 
heksen in Nederland zijn ongeveer 400 jaar 
geleden verbrand. Herinnert u zich nog de 
wreedheden begaan door Nederlanders in 
Indonesië, toentertijd ons Nederlands Indië, 
tijdens de Atjeh-oorlog en de vrijheidstrijd 
van de Indonesiërs, in de vorige eeuw? We 
vergeten dit graag, maar dit toont alleen 
maar aan dat we allemaal iets van barbaren 
in ons hebben. 

Waarom gedragen wij ons soms als 
barbaren? Dat is een terechte vraag. Wat 
maakt een groep mensen tot vreemdelingen, 
bijvoorbeeld tot vreemdelingen in ons eigen 
land? Vaak zijn wij dat zelf. Velen van ons 
zijn xenofoob: bang voor vreemdelingen die 
er anders uitzien, zich anders (asociaal?) 

gedragen of een ander geloof belijden. Deze 
vreemdelingenangst heeft zelfs tot een 
eigen partij geleid. Met deze angst creëren 
we onze eigen vreemdelingen die zich als 
barbaren kunnen gaan gedragen tegenover 
ons die zij zelf als vreemdelingen/barbaren 
beschouwen. 
Dit is jammer, want de mens is in wezen 
een sociaal beest. Je kunt 300 mensen in 
een vliegtuig stoppen zonder dat de pleuris 
uitbreekt, want we weten hoe we ons in een 
dergelijke situatie moeten gedragen om er 
onder normale omstandigheden gezamenlijk 
weer uit te komen. Dat is heel weinig 
diersoorten gegeven. Wij (de mensen) delen 
elkaars emoties. U gaat ook gapen als ik ga 
gapen. U wordt ook blij, als ik u vriendelijk 
aankijkt en vrolijk goede morgen zeg. We 
kennen niet voor niets het spreekwoord: 
“Wie goed doet, goed ontmoet”. We spiegelen 
elkaars gedrag. Dit gedrag is blijkbaar 
vrij uniek beperkt tot ons mensenras. 
Waarschijnlijk omdat wij ons makkelijker 
kunnen inleven in onze soortgenoten, zie het 
artikel van Ronald Veldhuizen in de Volkskrant 
21-8-2014. Het is duidelijk dat hiervoor 
onderling vertrouwen nodig is. Daar 
kunnen we allemaal aan bijdragen. 

Laten we daar aan gaan werken 
beginnend bij onszelf, in ons eigen 
dorp, want bijna iedereen is aardig. 

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 is op zondag  28 september om 16.00 uur, daarna weer 
ieder laatste zondag van de maand.

Dorpsbieb 
De Dorpsbieb is geopend op dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.30 uur en tijdens de 
Dorpsborrel op de laatste zondag van de maand.
       Zie ook www. Zaaltjehls.nl
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I
n het najaar verschijnt boekje nr. 9 uit 
onze serie “Uit de historie van Heilig 
Landstichting””.

Het is ditmaal een historisch, muzikaal 
en technisch verhaal over de orgels in de 
Cenakelkerk.
Het zal niet veel mensen bekend zijn dat we 
daar een beroemd, antiek kabinetorgel rijk 
zijn. 
Het boekje zal eind oktober tijdens onze 
najaars bijeenkomst worden gepresenteerd.

De lezing zal worden gehouden in de 
Taborkapel, waarbij de 3 orgels uit de kerk 
zullen worden gedemonstreerd en kunnen 
worden bekeken. 

De definitieve datum en tijd zullen tijdig 
bekend worden gemaakt.
We hopen op een grote opkomst. 

Met vriendelijke groet, 
namens de Heemkunde werkgroep.

Frans Geertsen

NIEUWS VAN DE HEEMKUNDEKRING

A
l meer dan 30 jaar is een bridgeclub 
actief in Heilig Landstichting onder de 
bezielende leiding van Frits Meulenbeld. 

Iedere dinsdagmiddag buiten het vakantiesei-
zoen vindt in ’t Zaaltje een bridgedrive plaats 
van 14.00 tot 17.00. Aanmelding gebeurt ter 
plaatse een kwartier voor aanvang van de 
bridgedrive. 

Geleidelijk is het aantal actieve bridgers te-
ruggelopen, zodat de laatste jaren nog maar 
in één lijn gespeeld kon worden. Mede daar-
om zijn door de Dorpsvereniging bridgelessen 
gestart in 2013. Op het ogenblik worden de 
bridgelessen verzorgd door Bridgeles Nijme-
gen op maandag- en woensdagmiddag in ’t 
Zaaltje. Voor informatie kunt u contact opne-
men met de heer Huub Hilgers: info@bridge-
lesnijmegen.nl ; tel: 024-3556354.

Vanaf begin september zal de organisatie 
van de Bridgeclub Heilig Landstichting over-
genomen worden door Nico Cox, Petja Klaar-
hamer en Theo de Witte. Het streven is om 
het aantal actieve deelnemers te verhogen 
door werving onder actieve bridgers in Heilig 
Landstichting en omliggende dorpen/steden. 
Daarnaast zullen we de bridgelessen in Heilig 

Landstichting blijven stimuleren en de door-
stroom naar onze bridgeclub faciliteren.

Aangezien we leven in de snelle wereld van 
internet zullen we de organisatie en commu-
nicatie zo mogelijk via internet laten lopen, 
zoals uitslagen, nieuwtjes en programma. 
Hiervoor zal een website ingericht gaan wor-
den.

We zullen bij voldoende belangstelling een 
kofferbridgecompetitie gaan organiseren. 
Hierbij speelt u thuis tegen een door u uitge-
kozen paar 24 spellen op een vastgestelde 
avond. Daarna gaat de koffer met spellen 
naar het volgende paar dat dezelfde spel-
len tegen een door henzelf uitgekozen paar 
speelt. Met 12 paren is zo op uw eigen niveau 
en tempo een bridgewedstrijd in de huiska-
mer mogelijk. Iedere 6 weken kan een wed-
strijd plaats vinden.

Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich opge-
ven via een briefje of een mail aan:

T. de Witte
Petruslaan 15, 6564AJ, Heilig Landstichting

tel: 024-3248141 of 06-51691226
mail: theodewitte@planet.nl

BRIDGECLUB HEILIG LANDSTICHTING: 

BC-HLS
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SLOTMANIFESTATIE ZELSTANDIGE

GEMEENTE GROESBEEK 28 DECEMBER

Zondag 28 december 2014 wordt in het cen-
trum van Groesbeek een slotmanifestatie 
gehouden. Dit is ter ere van de beëindiging 
als zelfstandige gemeente Groesbeek in haar 
huidige vorm. Die zondagmiddag zullen alle 6 
dorpen  zich op het marktplein in Groesbeek 
presenteren.  Uit alle dorpen is een vertegen-
woordiger benaderd.  Deze vertegenwoordi-
gers zijn al meerdere keren samengekomen 
om de invulling van die middag met elkaar af 
te stemmen en te bespreken. Uit Heilig Land-
stichting is dat Marja van Rossum. 

Als vertegenwoordiger van Heilig Landstich-
ting heeft Marja contact gezocht met haar 
dorpsgenoten. Samen met Coosje Brun-
nekreeft, Dorothé Derks, Frans Geertsen, 
Marian Habets, Margreet Mooren, Helma 
Nijenhuis, Olga Schlick en An Verriet-Meijers 
is er nagedacht en krijgt het programma 
langzaamaan steeds meer vorm. De ideeën 
om ons te presenteren worden nu verder uit-
gewerkt met o.a. filmbeelden van bijzondere 
plekken van Heilig Landstichting, het labyrint, 
muziek, voordracht etc. 

Het is fijn als u naar Groesbeek komt, reser-
veer daarvoor zondag 28 december in uw 
agenda.

Labyrint van theedoeken

Voorafgaande aan het middagprogramma 
willen wij starten in Heilig Landstichting. 
Zoals al eerder beschreven in de Oorschelp is 

het de bedoeling om 
een labyrint in ons 
dorp te maken. In dit 
labyrint hangt van 
ieder adres uit Heilig 
Landstichting één 
theedoek met daar-
op de straatnaam 
en het huisnummer. 
De theedoeken han-
gen aan elkaar en 
geleiden de labyrint-
vorm. 

Om dit te kunnen 
realiseren hebben 
wij uw hulp en uw theedoek écht nodig. Dit 
kunnen wij echt niet alleen.  Wat wij aan u 
vragen is om vóór 15 oktober één theedoek 
uit uw keukenkast te voorzien van uw straat-
naam met huisnummer. Uw straatcontact-
persoon komt ná 15 oktober de theedoek bij 
u ophalen. 

maak uw eigen theedoek

Denkt u nu:  O, jeetje hoe moet dat?  Mijn 
straatnaam met huisnummer op ‘n theedoek? 
Géén paniek wij kunnen u daarbij helpen. 
Op zondag 5 oktober van 11.00 tot 13.30 uur 
is daarvoor gelegenheid in het Bosduiveltje.  
Wij zien u graag met uw theedoek komen. 

Heeft u vragen? Stuur een mail naar: 
dorothe.derks@planet.nl.

Navraag bij de Gemeente Groesbeek (wethou-
der Thijssen) en het bestuur Steunstichting 
Heilig Landstichting (eigenaar grond Kerke-
bosje: voorzitter Roland Verweij en secretaris 
Leo Peters) geeft de volgende informatie. 

Het bestuur van de Steunstichting heeft nog 
geen definitieve plannen ontwikkeld. Zij wil 
eerst overleggen met de omwonenden en 
een plan ontwikkelen dat voldoende draag-

vlak heeft bij de omwonenden. Daarna kan 
de gemeente het bestemmingsplan afronden 
en ter goedkeuring aan de gemeenteraad 
voorleggen (na de gebruikelijke inspraakpro-
cedure). 
Wordt vervolgd.

Namens het bestuur Dorpsvereniging, 
Theo de Witte

NATUURBEGRAAFPARK IN HET KERKEBOSJE: VOORTGANG (2)
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{ advertentie }

Avondje uit, maar je kent geen oppas in de 
buurt. Je gaat alleen naar de ouderavond om-
dat je enige oppas niet kan komen. Of: je wilt 
juist met oppassen in de buurt wat bijverdie-
nen, maar hoe pak je dat aan?

De oppascentrale

Voortaan is er een antwoord op al deze 
vraagstukken:

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

Hoe werkt het?

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

gegevens. Ver-
dere afspraken 
maken jullie 
natuurlijk zelf.

Aanmelden

Woon je in 
Heilig Land-
stichting en 
zoek je een 
oppas, of ben 
je 14 jaar of 
ouder en wil 
je graag op-
passen? Meld je nu aan! 
Dit kan door een mail te sturen naar
oppas@dorpsverenigingheiliglandstichting.nl

Vermeld hierin in ieder geval je naam, adres, 
telefoon/email en, indien van toepassing, de 
naam en geboortedatum van de kinderen.

DIGITALE OPPASCENRALE



7september 2014

O
p mijn tafel in de huiska-
mer ligt een mooi versier-
de ordner, ongeveer A4 

formaat, met op de omslag een 
foto van een wat oudere man 
met brilletje en pet.
De ordner bevat een aantal 
fraai gepresenteerde aanbie-
dingen van medebewoners uit 
de Andreaslaan, zoals etentjes, 
concertbezoek, sneeuw ruimen, 
klusjes enz. enz., gevarieerd en 
geestig aangeboden!
Aanleiding voor dit originele 
cadeau van een dienstenboek 
was een bijeenkomst op de 
verjaardag van de wat 
oudere man met brilletje 
en pet, waarbij de geno-
digden verzocht was 
geen cadeau’s te geven 
en geen toespraken te 
houden.
De spontane vinding-
rijkheid van de deel-
nemers omzeilde deze 
wensen en daaruit 
kwam het diensten-
boek op de proppen, 
daarbij aangevuld 
met mooie liederen 
van een koor, feilloos 
gedirigeerd door de 

overbuurman van de jarige. Wat 
een feest!!
Het dienstenboek is geen order-
boek in de zin van uitstaande 
orders die nog uitgeleverd 
moeten worden met levertij-
den erbij. Omstandigheden en 
timing bepalen de uitvoering 
van de aangeboden diensten, 
die niet verlopen in de tijd.
Het biedt wel de gelegenheid 
contacten in de straat te bevor-
deren en de vaardigheden van 
de deelnemers te ervaren.
Een goede verstandhouding 
zo dichtbij in je straat is nooit 

weg en vader Cats zei ’t al: “Een 
goede buur is beter dan een 
verre vriend”!!!
Het voorbeeld van het dien-
stenboek kan zeker navolging 
uitlokken. 
In ieder geval was het een 
erg gezellig feest, een mooie 
bijdrage aan het verzamelen 
van goede herinneringen, dat 
toch een hoofddoel is van ons 
gekuier op deze planeet.

Met dendrologische groeten,
Jan van Maaren

HET DIENSTENBOEK!!!

{ advertentie }
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H
et kan u bijna niet ontgaan zijn dat op 
31 augustus jl. de eerste UITMARKT 
MET BARBECUE in ‘t  Zaaltje van 

Heilig Landstichting heeft plaatsgevonden, 
georganiseerd door de Dorpsvereniging.

Al vroeg kwamen de eerste auto’s 
aangereden met parasols, barbecues en 
kolen en werd alles opgezet zodat om 16.00 
uur de presentaties van alle cursussen, de 
wijnproeverij en uitleg van het Sociaal Team 
Groesbeek van start kon gaan.

Rond 17.00 uur waren de kolen in de 
barbecues op temperatuur en gingen de 
eerste burgers, spiesen en worstjes er 
op. Tegelijkertijd stond er een gigantisch 
buffet met de meest heerlijke 

salades en fruit klaar die de aanwezige 
dorpsgenoten zelf hadden meegenomen.
Het leuke is dat er ook een paar families 
ter plekke lid van de Dorpsvereniging zijn 
geworden (WELKOM).

Ook de kinderen hebben zich uitstekend 
vermaakt met tafeltennissen, sjoelen en 
andere balspelen.

Het was hartverwarmend te zien dat we één 
grote dorpsvereniging aan het worden zijn.
Iedereen heeft zich enorm ingezet en dat het 
een succes was bleek uit alle enthousiaste 
reacties nadien.

Voor herhaling vatbaar maar dat hoort u 
volgend jaar.

Margreet Mooren

KLEIN VERSLAG

BARBECUE MET UITMARKT
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N
et als twee jaar geleden is er dit jaar 
op de Andreaslaan een straatfeest 
georganiseerd door hetzelfde 

feestcomité.

Ruim tevoren ontvingen alle bewoners 
bericht hierover. Ook kregen zij een enquête 
rondgestuurd met vragen over hun 
gewoontes in bepaalde situaties. 
Verder werden de bewoners van de even 
straatnummers gevraagd om iets zoets 
mee te nemen en de oneven nummers iets 
hartigs.

Aangezien de weersvoorspellingen niet 
gunstig waren kwam enkele dagen tevoren 
het verzoek om meer partytenten.
Op zondagmiddag om drie uur zouden 
we beginnen. Er was toen al een groep 
mensen aanwezig. Er werd koffie/thee/
frisdrank geschonken en de (heel veel) zoete 
specialiteiten die “even” had ingebracht.

Toen ongeveer iedereen (de meeste bewoners 
deden mee) aanwezig was, werden er 
groepsgewijs een aantal quizvragen opgelost; 

gegevens van de enquête werden hierin 
verwerkt.
Slim bedacht was dat iedere groep de 
quizvragen zou kunnen gaan oplossen in 
het huis van één van de bewoners. Toen de 
regen inderdaad, zoals voorspeld, losbarstte, 
gelukkig maar voor korte tijd, zaten we lekker 
droog. 

Daarna begon de borrel waarbij de hartige 
waren van “oneven” aan bod kwamen. 

De Andreaslaan heeft het geluk dat wij in 
de straat musici hebben die bereid zijn tot 
optreden. We hebben weer genoten.

Het feest zou tot ongeveer zes uur duren 
maar we waren pas tegen achten thuis. Ons 
Andreassaamhorigheidsgevoel is versterkt 
en we hebben weer met nieuwe mensen 
kennisgemaakt. 

Een straatfeest is een aanrader.

Maria Quant

STRAATFEEST ANDREASLAAN
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{ advertenties }

ORIENTALIS ORGANISEERT GROOTSTE 

KERSTEVENEMENT VAN NEDERLAND

Het museum houdt in de 
decembermaand altijd al de grootste 
kerststallententoonstelling van Nederland. 
Het museum met zijn dorpen en huisjes, 
Romeinse straat en geboortegrot wordt dit 
jaar ook omgetoverd in de grootste kerststal 
van Nederland.

Verder komt er op het meer van het 
museum een drijvende kerststal met een 
indrukwekkende lichtshow.

Langs de feeëriek verlichte paden komt ook 
een kerstmarkt met vele tientallen kramen 
en in een van de horecagelegenheden een 
kersttop2000-café. 
Verder staan er voor nagenoeg elke dag 
meerdere activiteiten op het programma, 
zoals optredens van muzikanten en 
schrijvers. 
Ook komt er een lichtjesloop, een 
hardloopwedstrijd over de paden van 
Orientalis. 
Het museumpark is ook van plan het langste 
kerstkoor ter wereld naar Heilig Landstichting 
te halen. 
Verder kan elke bezoekers het kerstverhaal 

zelf beleven, door een tocht langs 
geboortegrot, bevolkingsregister en drie 
koningen. Ook wordt op een groot scherm een 
speciaal voor het lichtjesfeest geproduceerde 
kerstfilm vertoond, gemaakt door de 
Filmschool van Iriszorg.

Het hele park is in de decembermaand 
toegankelijk. Aan het kerstfestijn, dat ‘feest 
van licht’ gaat heten, werken verschillende 
maatschappelijke organisaties mee. 
Zoals stichting Moria, die ex-gedetineerde 
jongeren begeleidt bij hun terugkeer in de 
maatschappij. Moria is medeorganisator, 
net als Pluryn, die gehandicapte mensen 
of mensen met een complexe zorgvraag 
opvangt.

Het is nog geenMuseumpark Orientalis in Heilig Landstichting wil in december het grootste 
kerstevenement van Nederland houden. Het hele 32 hectare grote park zal sfeervol uitgelicht 
worden en Orientalis werkt aan een programma met activiteiten dat zijn weerga niet kent. 
Dorpsbewoners worden gevraagd mee te helpen, zoals de dorpsvereniging ook al gaat doen.  
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NIEUWS OVER ’T ZAALTJE EN 

BOSDUIVELTJE!

Bijzonder aan het kerstevenement is 
dat het een initiatief is van twee ‘buren’ 
van het museum. Buurtbewoners Mark 
Thoonen en Eric Reijnen Rutten uit Heilig 
Landstichting namen zich op 31 december 
2013 voor het museum een handje te 
gaan helpen door meer beleving toe te 
gaan voegen aan de altijd al succesvolle 
kerststallententoonstelling, met bijvoorbeeld 
een kerstmarkt en optredens. Ze namen 
contact op met directeur Erna van de Ven, die 
op dat moment al in gesprek was met Plurijn 
en Moria om beide instellingen meer bij het 
museum te betrekken. 

Buurtbewoners, museum en de 
maatschappelijke instellingen sloegen de 
handen ineen, hetgeen nu dus geresulteerd 
heeft tot wat het grootste kerstevenement 
van Nederland moet gaan worden.

Het kerstevenement is van 6 t/m 30 
december. Wie mee wil helpen, sponsoren of 
een goed idee heeft voor het kerstevenement, 
kan een mailtje sturen naar 

eric.reijnen@gmail.com

Het bestuur van de Stichting 
Gemeenschapshuis ’t Zaaltje heeft 
mede op verzoek van de gemeente 

besloten om hernieuwd te gaan onderzoeken 
wat de (financiële) mogelijkheden zijn om het 
gebruik van ’t Zaaltje te gaan optimaliseren.

Het beleid van de gemeente Groesbeek is 
er namelijk op gericht om optimaal gebruik 
van accommodaties te stimuleren. Ten 
aanzien van ’t Zaaltje en Bosduiveltje is dat 
volgens de gemeente niet het geval omdat 
beide panden gedateerd 
zijn, niet optimaal worden 
gebruikt en ook op 
beperkte schaal kunnen 
worden onderhouden. 
Het Bosduiveltje heeft 
een slechte staat van 
onderhoud en de gemeente 
heeft gesteld dat verder 
gebruik op termijn moet 
worden uitgesloten. Sloop 
van het Bosduiveltje is niet 
uitgesloten.

Bij het onderzoeken van 
de mogelijkheden zal het 
bestuur zich vooral richten 
op het optimaliseren van de 
maatschappelijk en sociale 
functionaliteit van het ’t 
Zaaltje.

Het bestuur van ’t Zaaltje heeft hierover 
nauw contact met het bestuur van de 
Dorpsvereniging die dit initiatief van harte 
ondersteunt en ook bereid is actief mee 
te werken aan het inventariseren van 
mogelijkheden.
Zodra er meer nieuws te melden is, hoort u 
dat uiteraard.
WORD VERVOLGD!

Het bestuur van ‘t Zaaltje 
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Aan de Meerwijkselaan zijn bijna vierhonderd 
jaar geleden een aantal ontginningen tot 
stand gebracht in het grote bos- en heide-
gebied het Nederrijkswald. Dat bos was toen 
in bezit van de provincie Gelderland, maar 
omdat het hout van slechte kwaliteit was en 
men veel last had van vernielingen door stro-
perij heeft men rond 1650 een aantal grote 
percelen in erfpacht uitgegeven. De nieuwe 
bezitters waren rijke en vooraanstaande 
Nijmegenaren.

In de Meerwijk werden vijf blokken uitgege-
ven: de Hoge Brandenburgh, Watermeerwijk, 
Flierenberg, Grimbergen en Westermeerwijk. 
De Hoge Brandenburgh besloeg het terrein 
tussen het Kerstendal en de Molenbosweg; 
Grimbergen omvatte het terrein  van het 

huidige Afrika Museum en het er tegen-
over gelegen land langs de Postweg tot het 
Klappeijenpad. De Nijmeegse burgemeester 
Cornelis Beeckman kreeg uiteindelijk drie van 
de vijf blokken in handen: Watermeerwijk, 
Grimbergen en Westermeerwijk. De Hoge 
Brandenburgh (dat nu binnen de Watermeer-
wijk ligt) werd ontgonnen door de rentmees-
ter Lambert Janssen en de Flierenberg door 
de bevelhebber van het garnizoen in Nijme-
gen, kapitein Charles Pagniet. 

Wat deden deze heren met hun nieuwe bezit-
tingen? Zij lieten hun bos- en heidepercelen 
ontginnen tot landbouwgrond en zetten er 
boerderijen op die ze met de grond aan boe-
ren verhuurden. 

NIEUW BOEK OVER DE MEERWIJK

In november van dit jaar zal bij uitgeverij Matrijs te Utrecht een nieuw boek van onze voormalige 
plaatsgenoot Klaas Bouwer verschijnen, getiteld: ‘Een verrukkelijk gezigt’; buitenplaatsen en 
boerderijen in de Meerwijk bij Nijmegen. 
Bij dit nummer van de Oorschelp is een brochure bijgevoegd waarmee u nu al tegen een 
gereduceerde prijs kunt intekenen op dit boek. 
De Stichting Van Ploeg tot Heilig Landstichting waartoe de werkgroep Heemkunde van Heilig 
Landstichting behoort, is mede-uitgever van het boek, dat dankzij een aantal ruimhartige 
subsidiegevers kan verschijnen. 

Café-restaurant De Koepel, tegenover het huis Westermeerwijk (‘het Kasteeltje’) tegen de bosrand 
gelegen, trok van omstreeks 1880 tot de Tweede Wereldoorlog vele bezoekers die genoten van de rust 
en het uitzicht op de Meerwijkselaan.      
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Ze deden nog iets anders met hun “bezit in 
het groen”: ze gebruikten het ook als zomer- 
en weekendverblijf, door een deel van de 
boerderij te bewonen of er (zoals op de Wa-
ter- en Westermeerwijk) een statig landhuis 
op te laten bouwen. 

Wie hebben na de ontginningen van 1640-
1650 bezittingen in de Meerwijk gehad? Dat 
is een lange lijst, van in totaal ongeveer vijftig 
personen, families en instellingen. De meeste 
daarvan worden min of meer uitvoerig, op 
basis van veel archiefonderzoek, besproken 
in het boek Een verrukkelijk gezigt. (Deze 
titel is ontleend aan een beschrijving van een 
wandeling rond 1850). Opvallend is hierbij dat 
in de zeventiende eeuw vooral rijke heren uit 
Nijmegen in de Meerwijk bezittingen hadden, 
maar dat in de achttiende en negentiende 
eeuw steeds meer bezitters uit de rest van 
Gelderland en uit het westen van ons land op 
het toneel verschenen, of zelfs uit de kolo-
niën Oost- en West-Indië. Sommige waren 
van adel, zoals de familie Van Dommer van 
Poldersveldt, anderen zaten in de industrie 
of de handel, zoals de familie Wegelin op het 
Nieuwland. Zij gingen hier rentenieren of ge-
bruikten hun bezit als geldbelegging en voor 
de inkomsten uit de pacht en de houtverko-
pingen.

De Meerwijk is dus een oud ontginningsge-
bied, dat met zijn vele bossen en lanen ook 
altijd een geliefde streek voor gepensio-
neerden en weekend-genieters is geweest. 
Maar vanaf omstreeks 1850 trokken hier ook 

steeds meer toeristen naar toe. Eerst kwa-
men er vooral Nijmegenaren die wandelend 
door het Mariënbosch en over de Bakkers-
berg, of met een koets de Meerwijk en om-
geving bezochten. Ze dronken dan een kopje 
thee en genoten van de rust bij de herberg 
Het Sterrenbosch aan de grote vijver (nu een 
bouwval) of bij de Koepel op de Westermeer-
wijk. Toen vanaf omstreeks 1900 de auto in 
gebruik kwam en de spoorverbindingen met 
het westen steeds beter werden, kwamen de 
dagtoeristen uit een grotere regio. De Meer-
wijk was ook een favoriet wandelgebied voor 
hotel- en pensiongasten uit Berg en Dal. Na 
1880 werd hotel Groot Berg en Dal in het hele 
land bekend als een aantrekkelijk vakantie-
verblijf. Ook schoolreisjes uit het midden van 
het land hadden de Meerwijk en omgeving als 
doel.

De Meerwijk heeft dus een boeiende geschie-
denis van het landschap, van de boerderijen 
en de buitenplaatsen die hier hebben gele-
gen, en van de vele families die hier tijdelijk 
of permanent hebben gewoond en gewerkt. 
Het verhaal van Een verrukkelijk gezigt begint 
bij een Nijmeegse arts die hier rond 1560 zo 
ongeveer alles wilde ontginnen en met bos 
beplanten, en eindigt bij het vaak drukke 
toerisme van de eenentwintigste eeuw. Maar 
de hoofdtrekken van het landschap van de 
Meerwijk zijn niet zoveel veranderd: we kun-
nen hier in plaats van met de smart Phone 
ook met een kaart van omstreeks 1650 onze 
weg nog vinden. 
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korte berichten

Boek over Piet Gerrits
Jan Willemsen, van “Archief Heilig Landstichting”, heeft een boek geschreven over de 

kunstenaar Piet Gerrits, ontwerper en decorateur van Heilig Landstichting. Aanleiding 

is het feit dat het op 6 januari 100 jaar geleden is dat zowel de Cenakelkerk, pastorie, 

klooster alsook begraafplaats, bedevaartpark en Bijbels Museum ingezegend en 

in gebruik genomen zijn. In het boek wordt de ontstaansgeschiedenis van Heilig 

Landstichting en het werk van Piet Gerrits uitvoerig beschreven. Hij was werkzaam 

voor de kerk en het park vanaf 1912 tot aan zijn dood in 1957.

Het boek is verkrijgbaar vanaf 3 januari 2015. Het is mogelijk nu al een of meerdere 

exemplaren te bestellen. De prijs bedraagt € 19,50 en bij voorintekening € 17,50.

Voorintekenen kan door het bedrag nu al te storten op NL59RABO1321944 ten name 

van Stichting Piet Gerrits of per mail tot 1 november a.s. bij het Archief van Heilig 

Landstichting.

Voor belangstellenden zal een uitgebreide samenvatting van het boek op de bibliotheek 

in ’t Zaaltje te vinden zijn.
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{ advertentie }Concert in de Cenakelkerk
Zondag 28 september om 15.30 u brengt Vocaalensemble PANiek liederen uit het Hooglied van Salomon en de Mariadevotie van Josquin, Lassus, Victoria, Melchior Franck, Baur, Michans e.a.Met Jetty Podt op het orgel.

Reserveren via ensemblepaniek@gmail.com

{ advertentie }
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EEN-NA-LAATSTE

Pim Spaan
Nijmeegsebaan 72

6564 ch heilig landstichting
06 - 54266189
024 - 3605639

pimspaan@kpnmail.nl

co
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ondagmiddag, grauw en nat en op de 
achtergrond de druk van de redactie om 
de nieuwe column op tijd in te leveren.  

Ik realiseer me dat dit mijn een-na-laatste 
productie is als wethouder. Alhoewel, nu ik dit 
schrijf begin ik sterk te twijfelen, wat staat 
hier eigenlijk. Een-na-laatste betekent toch 
na de laatste nog een, en dan moet ik er nog 2 
schrijven. Of moet ik de Nederlandse Taalunie 
maar volgen, die dit begrip omschrijft als 
de op een na laatste en dus de voorlaatste. 
Het heeft denk ik te maken met waar je de 
klemtoon legt: op na is het daarna, of als 
je tussen na en laatste nog het lidwoord 
de toevoegt of denkt, dan komt er nog een 
laatste. 

Zo, wat een gedoe, alleen maar omdat dit 
bijna mijn laatste column is. Op 1 januari a.s. 
ben ik, zoals dat heet, ambteloos burger. Dan 
stop ik als wethouder, simpel omdat er dan 
verkiezingen zijn geweest voor onze nieuwe 
gemeente, en ik het tijd vind om na 8 1/2 jaar 
aan iets anders te gaan denken. En dan niet 
aan een uitleg over een-na-laatste, maar over 
hoe ik mijn tijd ga besteden. En tijd heb ik 
dan, ik kan het me bijna niet voorstellen om 
na 48 jaar werken (waarvan 1 maand niet) 
‘s morgens niet wakker te hoeven worden 
omdat er weer iemand op me wacht, of omdat 
ik met collega’s moet overleggen. 

En dat laatste is de afgelopen tijd heel veel 
gebeurd. De 9 gemeenten in het Rijk van 
Nijmegen (van Millingen tot aan West Maas 
en Waal (als je weet waar dat ligt!)) doen 
heel veel samen, m.n. op het gebied van 
re-integratie, van zorg, van jeugdbeleid, van 
ICT. Dat vraagt veel overleg en afstemming, 
je leest er ook veel over in de media, om de 
nieuwe taken die gemeenten krijgen op de 
best mogelijke manier vorm te geven. 

En, vraag je je dan af, is het dan niet 
gemakkelijker om dat als 1 gemeente te 
doen, bv. Groot-Nijmegen. Natuurlijk wordt 
daar over nagedacht, natuurlijk zijn daar 
voorstanders van, maar we denken dat we 
via de gekozen manier van samenwerken 
hetzelfde kunnen bereiken. En, moet je 

je voorstellen, ons dorp onderdeel van 
Nijmegen, ik hoor daar velen van gruwen. 
Nee, geef mij maar de maat van Groesbeek, 
nou vooruit, met Millingen en Ubbergen 
erbij, dat is overzichtelijk en laat voldoende 
mogelijkheden om de relatie tussen bestuur 
en inwoners op een inzichtelijke én zichtbare 
manier vorm te geven.

Het lijkt wel of ik afscheid aan het nemen 
ben. Zo voelt deze tijd ook, afmaken waarmee 
je begonnen bent, en af komt het nooit. 
Loslaten, op tijd en radicaal, maar tot die tijd 
nog veel energie steken in het voorbereiden 
van de komende jaren. Zo maar een 
voorbeeld: met onze 6 voetbalverenigingen 
ben ik aan de praat over hun toekomst. Het 
aantal kinderen in Groesbeek neemt deze 
jaren met honderden af, en allemaal denken 
ze, ja willen ze groeien. Dat gaat niet samen 
en we zijn een zoektocht begonnen naar 
vormen van samenwerking, die een sportieve 
en betaalbare modus opleveren voor onze 
jeugd de komende jaren. 
En ook daar groeit het gevoel dat loslaten (o.a. 
van elkaars rivaal zijn) nieuwe mogelijkheden 
biedt voor samen overleven. Dat zijn mooie 
zaken.

Helaas kan ik hier en nu geen beeld geven van 
de maandborrel/barbecue met presentatie. Ik 
hoop er volgende week bij te zijn en ervan te 
genieten. Ik hoop dat dat jullie ook overkomen 
is.
 

Pim Spaan
 


