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in dit nummer o.a.:
van de redactie van de voorzitter aed de dorpsomroeper koningsdag
2015 de heemkundekring walking diner dauwtrappen op hemelvaart
nieuwe buren onderemen op de landstichting praten over 2020 de gele
klinkerweg nl doet in oriëntalis korte berichten column etc.
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VAN DE REDACTIE

H

et leek er even op dat we weinig kopij
zouden krijgen dit keer maar dat valt
weer mee. Er blijft hier veel gebeuren en
er zijn veel mensen die iets organiseren en/of
zaken mee te delen hebben.
Gelukkig, we hebben een levend dorp en wij
brengen graag verslag uit van de dingen die
gebeuren. Zo vinden we, hoewel ook al elders
vermeld, het toch het melden waard, dat Dick
Verstegen en Ellen Deiman een noodhulpactie
opgezet hebben voor Nepal; zij hebben een
enorm bedrag over kunnen maken naar
betrouwbare organisaties.
In dit nummer treft u ook informatie over
een hulpproject van dorpsgenoot Marion
Meulenbroek.
Er wordt verslag gedaan van gebeurtenissen
van de laatste maanden. Koningsdag, het

Walking Diner en de avond georganiseerd
door de Heemkundekring over herinneringen
aan de bezetting en de bevrijding, een verslag
over NL Doet en over Dauwtrappen.
Lees het dan kunt u, als u er niet geweest
bent, het al vast in uw agenda opschrijven
zodat u het de volgende keer niet hoeft te
missen; als u wel geweest bent is het leuk
erover te lezen.
In dit nummer treft u ook aankondigingen
aan van wat er nog gaat gebeuren. Er worden
bijvoorbeeld vrijwilligers gevraagd. Ook wordt
gevraagd mee te denken over de toekomst!
We hebben een gesprek gehad met een
nieuwe ondernemer op de Landstichting: de
heer Hu van Konichiwa, voorheen Sionshof.
Ook: We hebben nieuwe buren.
En natuurlijk.. de column.
Veel leesplezier

AED IN HEILIG LANDSTICHTING

D

e Automatische Externe Defibrillator
(AED) is een belangrijk, levensreddend
apparaat voor mensen met een acute
hartstilstand.
De huidige AED in Heilig Landstichting bevindt
zich binnen in de Cenakelkerk. Helaas is de
toegang tot de Cenakelkerk zeer beperkt. Na
uitvoerig overleg met de gemeente en betrokkenen is besloten om een AED te gaan plaatsen buiten aan de muur van ’t Zaaltje vlak bij
de ingang. Als u dit leest zal deze waarschijnlijk al op zijn plaats hangen.
De volgende stap is de aanpak van een efficiënt gebruik van de AED. De aanpak zal in
overleg met de betrokken (gemeentelijke)
instanties uitgewerkt worden.
Graag horen wij wie van onze bewoners geschoold is in het gebruik van de AED en wie

interesse heeft om een AED scholingscursus
te volgen.
Details over deze cursus (in ieder geval na de
zomer) volgen.
Theo de Witte, namens het bestuur van de
Dorpsvereniging Heilig Landstichting
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HEILIG LANDSTICHTING
(ONT)MOET

eilig Landstichting bruist van nieuw
leven. De huizenmarkt bloeit weer
op en nieuwe bewoners, veelal met
jonge kinderen, vestigen zich in ons midden.
Op Koningsdag sprak ik een van de oudste
bewoners van ons dorp. Zij was aangenaam
verrast door het grote aantal jonge kinderen
met hun ouders en grootouders dat naar de
Koningsdagfestiviteiten was gekomen. Ook
zij was blij verrast door de vele nieuwe jonge
gezinnen die in Heilig Landstichting waren
komen wonen. “Je ziet meer mensen op
straat en nu niet alleen met hondjes, maar
ook gewoon spelende jonge kinderen, net als
vroeger”.
Enige weken geleden kwam onze oude
buurman uit Gennep langs, want als
hij in de buurt is maakt hij regelmatig
een “sentimental journey” door Heilig
Landstichting waar hij als jong kind
opgegroeid is vijftig jaar geleden. Hij ging
hier naar school. We hadden toen nog een
aparte jongens- en meisjesschool. Hij mocht
gewoon hun boodschappen doen in ons
dorp. De gezinnen hadden bijna allemaal
één kostwinnaar. Dus er was altijd iemand
thuis. Gelegenheden genoeg om elkaar
te ontmoeten Dat is nu toch behoorlijk
anders. Daarom moeten we opnieuw
naar mogelijkheden zoeken om elkaar te
ontmoeten. Uw Dorpsvereniging heeft
ontmoeting hoog in haar vaandel staan en

met haar projectgroep Heilig Landstichting
2015 en ons Dorpsnetwerk timmert zij flink
aan de weg met allerlei activiteiten waar
u zelf al in meer of mindere mate van hebt
kunnen genieten.

nieuws van de
dorpsvereniging

VAN DE VOORZITTER

Met medewerking van de gemeente heeft de
Stichting ’t Zaaltje zoals u ongetwijfeld al wel
gehoord of gelezen hebt subsidies van onder
meer de provincie Gelderland verworven
waardoor het mogelijk is geworden ’t Zaaltje
te verbouwen. Alvorens daarmee van start
te gaan wil de Dorpsvereniging, mede op
verzoek van de Stichting ’t Zaaltje bij de
bewoners van Heilig Landstichting gaan
inventariseren wat de ideeën en wensen
zijn op het terrein van maatschappelijke en
sociale activiteiten.
In overleg met meerdere partijen is een
projectplan geschreven. Aan Pim Spaan
en Els de Witte is gevraagd dit project te
leiden. Het Dorpsnetwerk zal de praktische
uitvoering hiervan op zich nemen. Zie elders
in deze Oorschelp.
Uw mening is van belang en zal richting
gevend zijn bij de invulling van de
verdere ontwikkelingen binnen ons
dorp.
Wij wensen u hierbij veel succes.
Theo de Witte, voorzitter bestuur van de
Dorpsvereniging

COLOFON

REDACTIE

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

Maria Quant
Marleen Moggré
Odette Wolbert
Jan Lücker (vormgeving)

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.

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

De nieuwe Oorschelp zal medio september verschijnen. Nieuwe kopij inleveren tot 1 september.
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VEEL BELANGSTELLING VOOR GESLAAGDE DAG

KONINGSDAG!

Met een groot aantal buurtbewoners hebben
we ook dit jaar weer koningsdag gevierd op
het veldje!
De kinderen deden in groepjes mee aan een
fotospeurtocht waarna ze op zoek moesten
naar een schat. Eenmaal gevonden konden ze
heerlijk hun gang gaan op de stormbaan.
Ook konden ze reuzenbellen blazen die echt
enorm groot werden, prachtig!!
Voor veel mensen was het erg leuk elkaar te
treffen en bij te kletsen of kennis te maken
met elkaar, onder genot van een kop koffie en
een oranjetompoes!
Tegen het middaguur dit jaar geen tombola,
maar wel een touwtrekcompetitie waarin om

het hardst getrokken werd! Groot, klein, jong
en oud, iedereen deed mee! En nog behoorlijk
zweten ook zo in de zon voor de 6 teams die
elk bestonden uit 5 volwassenen en 3 kinderen !
Daarnaast werd er met veel enthousiasme
door kinderen en volwassenen gesjoeld!
Met de grote stenen en lange sjoelbak was
het een echte uitdaging om punten te scoren. Het was reuze spannend wie de prijzen
zouden gaan winnen! Onder toeziend oog
van Wil, onze echte sjoeldeskundige, vond
de puntentelling volgens de officiële regels
plaats. De winnaars vielen onder jong&oud.
Zij werden verrast met een gezellig prijsje!
Isolde en Odette.
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VOOR DAG EN DAUW

DAUWTRAPPEN OP HEMELVAART
Voor dag en dauw verzamelen we bij het Bosduiveltje.
Pieter Thissen, de IVN-gids neemt ons van
daaruit mee voor een wandeltocht door de
Westermeerwijk.
We lopen aan het eind van de Koning Davidlaan, langs de muur van het voormalig
Karmelietessenklooster, het bos in. Al luisterend naar het gezang van de merel, lijster, de
zwartkop, het roodborstje en het
winterkoninkje passeren we het Romeins
aquaduct, dat eigenlijk al eeuwen als de Zwarte Dijk bekend staat.
Verder wandelend over het grote pad zien we
recent omgewoelde aarde veroorzaakt door
de wilde zwijnen en krijgen we uitleg over het
ontstaan en de vormen van het stuwwallen
landschap, waarin en waarop wij wonen.

een zandwaaier
Weet u dat het veldje bij de Nijmeegsebaan
eigenlijk een zandwaaier is, een uitloper van
de stuwwal?
Links van het grote pad ontdekken we in de
droogdalen van de stuwwal de lelietjes der
dalen, het dalkruid en de salomonszegel.
Deze planten maken alle drie deel uit van
de kruidlaag in het bos. Bijzonder is dat dit
stuk bos uit drie lagen bestaat, namelijk een
boomlaag, een struiklaag én een kruidlaag.

een salade van zevenblad
Het pad weer overstekend komen we uit bij
een kleine leemkuil, ooit ontstaan door afgraving ten behoeve van de productie van
dakpannen. De leemlaag in de bodem zorgt
ervoor dat er water blijft staan. Zo kunnen
we daar het eetbare waterpeper plantje proeven. Dit kruid smaakt in eerste instantie naar
niets maar als je even doorkauwt komt er een
scherpe pepersmaak vrij. Lekker en goedkoop
in een salade van zevenblad!
Wist u dat er 20 jaar lang een vijver heeft gelegen op deze plek en dat deze in twee weken

tijd is verdwenen, nadat onbekenden de leemlaag doorboord hebben. De daders zijn nooit
gevonden.
Doorlopend op het grote pad bekijken we de
acacia, de beuk, de inlandse- en de amerikaanse Eik.
Via de grote kuil (die overigens geen leemkuil
is, maar ontstaan is door zandwinning voor
de opbouw van Dukenburg) wandelen we
naar de Postweg.
Daar bekijken we de wallen op het voormalige akkerland. Aan het eind van de Postweg
lopen we rechtsaf via een mooie oude Beukenlaan (ooit leidend naar de vooroorlogse
uitspanning “de Koepel”) naar het Louisedal.
Langs de omheining van het Orientalis museum wandelen we terug naar het beginpunt
van de wandeling.

een welverdiend ontbijt
Na een tocht van twee en half uur staat daar
voor ons een geweldig en welverdiend ontbijt
klaar, verzorgd door
Marja.
We laten het ons
goed smaken.
Het dauwtrappen
is op een mooie
wijze nieuw leven
ingeblazen door
Marja en Josine en
een aanrader voor
iedereen die zijn
dag niet wil verslapen. Om half tien
ligt er zowaar nog
een hele dag in het
verschiet.
Marion de Jonge
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WALKING DINER 2015
Al weer enige jaren organiseert Margreet
Mooren namens het bestuur van de Dorpsvereniging het WalKing Diner omstreeks de
verjaardag van de koning. Dit jaar was dat
zaterdag 25 april. Wij zelf deden dit jaar voor
de tweede keer mee. De formule is eenvoudig:
iedere WalKingparty bestaat uit 4 paren die
ieder een gerecht verzorgen in hun eigen huis.
Tevoren weet je niet wie je partners zijn die
avond. Margreet houdt dat zorgvuldig geheim
en deelt de partij in naar haar idee en welbevinden.
Het enige wat je weet is naam en adres van
de eerste gastheer en –vrouw. Op het eerste
adres ontmoet je elkaar en hoor je wie welk
gerecht verzorgt. Het mooie is dat er geen
tijdsdruk bestaat.
Meestal gaat de volgende gastheer of gastvrouw wat eerder naar huis om het volgende
gerecht alvast klaar te zetten. Beide jaren
ontmoetten wij medebewoners van Heilig
Landstichting die we niet of nauwelijks kenden, want zij wonen niet bij ons in de straat.

Ook na het Walking Diner ontmoeten wij
elkaar meestal niet of nauwelijks. Maar we
hebben onze WalKing Dinergenoten wel leren
kennen en een genoeglijke avond met elkaar
gehad waar we over het leven, de maatschappij en alles erop en eraan gesproken hebben.
Kom je elkaar tegen, dan weet je wie je voor je
hebt en dan geldt: bekend maakt bemind.
Dit jaar heeft Marcel Krijgsman foto’s gemaakt om u een indruk te geven van de
gemoedelijke sfeer van de WalKing Diner, zie
bijgaand.
Wij horen graag uw suggesties over de huidige vorm en aanpak vooral van degenen die
aan eerdere WalKing Diners hebben deelgenomen.
Theo de Witte
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NIEUWS VAN DE HEEMKUNDE WERKGROEP

‘VAN PLOEG TOT
HEILIG LANDSTICHTING’
In begin mei is op vele plaatsen het einde
van de 2e wereldoorlog herdacht. Omdat het
inmiddels 70 jaar geleden is en het aantal mensen dat de bezetting en bevrijding
bewust hebben meegemaakt steeds kleiner
wordt hebben Radio, TV en de pers veel oudstrijders en gewone burgers geïnterviewd.
De heemkunde kring vond ook dat de situatie
in en rond ons dorp in die barre tijden nog
eens belicht moest worden. Ondergetekende
vertelde van eigen ervaringen en de resultaten van zijn onderzoek en Helma Nijenhuis
citeerde een aantal dagboek fragmenten.
De huidige mogelijkheden om lezingen rijkelijk met foto’s te illustreren bevat ook zijn
gevaren. De apparatuur is kwetsbaar. Bij de
middag proef zagen de te vertonen foto’s er
normaal uit, maar die avond waren de foto’s
of heel rood of blauw. De komst van een
technisch en inventieve dorpsbewoner loste
de problemen nog voor het einde van het
zogenaamde Nijmeegse kwartiertje op.
Bedankt René.
Het Zaaltje was goed gevuld en na afloop
waren er onder het genot van een drankje
nog veel vragen over de vertoonde foto’s en
vertelde verhalen.
In het najaar publiceert de kring waarschijnlijk

een brochure over het Vliegveldje gelegen aan
de spoorlijn tussen ‘d Almarasweg en Sionsweg. Deze airstrip werd in september 1944
aangelegd en gebruikt door verkenningseenheden van de 82ste All American Airborne
divisie.
U hoort dan weer van ons. Hebt u nog oude
foto’s of voorwerpen betrekking hebbende op
het verleden van ons dorp dan zijn we daarin
zeer geïnteresseerd. Ook zijn nieuwe leden in
onze werkgroep van harte welkom.
Frans Geertsen

{ advertentie }
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ONDERNEMEN IN HEILIG LANDSTICHTING

KONICHIWA

Op 28 april jl. vond de opening plaats van
Konichiwa, sushi restaurant, hotel en café,
voorheen Sionshof. Er waren veel dorpsgenoten aanwezig; zij hebben genoten van de
heerlijke hapjes die geserveerd werden.
Wij spraken met de heer Li Qui Hu, eigenaar,
over het vestigen op de Landstichting en wat
er aan voorafging.
De heer Li Qui Hu is met zijn ouders in 1982
uit China in Nederland gekomen. Zijn ouders
openden in 1984 een zaak in Roermond. In
1992 is het gezin naar Groesbeek gekomen.
Hij is in de horeca opgegroeid
In 2011 werd het wokrestaurant in Malden
geopend. En nu is er het sushirestaurant bij
ons aan de Nijmeegsebaan in Heilig Land-

{ advertentie }

stichting. Het toont aan dat hij, zoals hij zegt,
van uitdagingen houdt. Vermeldenswaard
is dat de zaak de gehele dag open is. Er is
een gewone lunchkaart. Je kunt er koffie
komen drinken al dan niet met gebak en ook
’s avonds bijvoorbeeld een glas wijn of iets
anders komen drinken.
We wensen de heer Lu veel succes met
Konichiwa.
Maria Quant

juni 2015
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COMPLEX MARIËNBOSCH GEOPEND

349 NIEUWE BUREN
Wie rond de Pinksterdagen op de Sophiaweg
moest zijn, kan het niet zijn ontgaan. Er werd
verhuisd. En hoe. Een hele trits bestelbusjes
en auto’s met aanhangers stonden op en
rond de Sophiaweg geparkeerd. De reden was
de opening van een nieuw studentencomplex
in het complex Mariënbosch. Daarmee kent
Heilig Landstichting in een keer 349 nieuwe
buren.
Het indrukwekkende complex Mariënbosch,
op de hoek Groesbeekseweg / Sophiaweg is
een rijksmonument met hoge architectonische waarde.
SSHN (Stichting Studenten Huisvesting Nijmegen) ontwikkelde dit project in samenwerking met mede-eigenaar Mooiland en dankzij
een subsidie van de Provincie Gelderland. Het
wooncomplex, een voormalig meisjespensionaat telt in totaal 349 wooneenheden.

wordt ingericht. Verder is er een gemeenschappelijke binnentuin waar deze bewoners
gebruik van kunnen maken. Voor alle bewoners van zowel nieuwbouw als oudbouw is er
een ruime binnenplaats. Onder beide gebouwen is er een fietsenberging en er is een
ruime parkeerplaats.
De eenheden zijn verschillend van grootte
maar allemaal van alle gemakken voorzien:
eigen keuken met kookplaat en koelkast, een
eigen badkamer met douche en wc. Sommige
eenheden hebben een aparte slaapkamer.
In de monumentale oudbouw heeft elke kamer zijn eigen bijzonderheden, geen kamer is
hetzelfde. Het nieuwbouwdeel, dat een apart
deel is met een eigen ingang, heeft meer
vergelijkbare eenheden.

Er zijn 337 zelfstandige eenpersoonseenheden, 8 zelfstandige tweepersoonseenheden en 4 onzelfstandige eenheden (dit zijn
2 gekoppelde eenheden). De eenheden zijn

Mariënbosch is een voormalig klooster en
meisjespensionaat. In het klooster woonden de zusters van Jezus, Maria en Jozef. De
kostschool was verbonden aan de eerste

verspreid over een nieuwbouwdeel met 212
kamers en een monumentaal oudbouw gedeelte met 137 kamers.

Katholieke Middelbare meisjesschool van
Nederland.

De bewoners van het oudbouwdeel kunnen
gebruik maken van een unieke algemene
ruimte in de boskapel, die als studieruimte

Het gebouw werd in opdracht van de zusters
ontworpen door Charles Estourgie. Het kwam
gereed in 1923. Het klooster is opgetrokken in
donkere baksteen met zandstenen versierin-
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gen, in een stijl die beïnvloed werd door Oscar
Leeuw, architect van o.a. De Vereeniging
in Nijmegen, met elementen van de Amsterdamse School. Het gebouw toont enige
verwantschap met het Bisschop Hamerhuis
van de architect uit dezelfde periode. In 1924
werd een schoolgebouw toegevoegd. In 1929
bouwde Estourgie een kapel in baksteenexpressionisme binnen het kloostercarré.
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met de renovatie en uitbreiding van het
klooster. De renovatie is in mei 2015 voltooid.
Jan Lücker

Nadat het klooster gesloten was, zijn er enige
tijd Poolse werknemers in het pand gehuisvest. Een projectontwikkelaar zou het gebouw verbouwen tot appartementencomplex,
maar dit ging niet door vanwege te weinig
belangstelling. In 2010 waren er plannen om
studenten in het voormalige klooster te huisvesten. In 2014 is hiertoe een begin gemaakt

HEILIG LANDSTICHTING

OP NAAR 2020!
Voor niets gaat de zon op. Wandelen in
ons mooie dorp kost de meeste mensen
maar een geringe inspanning. Bewegen en
recreëren vinden jong en oud belangrijk.
Zo lang mogelijk in je eigen huis wonen is
helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Bezig zijn met energie zijn we allemaal wel.
Duurzaam eten willen steeds meer mensen.
Participeren, ja natuurlijk, maar hoe?

in elke straat. U wordt daarvoor uitgenodigd
door uw straatcontactpersoon. Houdt hem/
haar en uw brieven- en/of mailbus in de
gaten. U gaat aan de praat, samen met uw
buren, over uw ideeën en verwachtingen,
over uw wensen en mogelijkheden in en voor
ons dorp. En mocht u onverhoopt niet mee
kunnen praten, dan zorgen wij ervoor dat uw
stem toch gehoord kan worden.

Herkent u dit? Zijn er zaken waarvan u vindt
dat er best wat meer aandacht voor mag zijn
in ons dorp en dat daar meer energie aan
besteed mag worden. Natuurlijk, het wordt
vanzelf 2020, en we hoeven niets te doen.
Voor niets gaat de zon op. Maar toch?

Als we met iedereen gepraat hebben,
organiseert het bestuur van de
dorpsvereniging een bijeenkomst om uw
inzichten voor het voetlicht te brengen, toe
te lichten en keuzes te maken: wat vinden wij
samen belangrijk voor de ontwikkeling van
ons dorp. Voor het eind van het jaar ronden
we dit project af en gaan dan samen aan de
slag. Heerlijk toch!

Het bestuur van onze dorpsvereniging wil
graag met u in gesprek, wil graag weten hoe
u denkt over ons dorp nu en in de komende
jaren. Wat gaat goed, wat kan beter, wat
komt op ons af en wat gaan we daarmee en
daaraan doen? Want duurzamer, bewuster,
zorgzamer, energieker, met meer welzijn in
ons dorp, wie wil dat niet?
Die gesprekken gaan komen. Vanaf
september van dit jaar zullen ze plaatsvinden,

Reageren?
Het kan bij de beide projectleiders:
Els de Witte
elsdewittevanderschoot@planet.nl ,
06 - 204 939 78
en Pim Spaan
pimspaan@kpnmail.nl
06 - 542 661 89
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NIEUWE RUBRIEK

DE DORPSOMROEPER
Familieberichten

Op de ledenvergadering van 11 maart jl. werd de
vraag gesteld of het mogelijk zou zijn via de dorpsmail
familieberichten te verspreiden.
Ja, dit kan zeker. Uiteraard moet de betreffende familie
daar dan om vragen en/of daar toestemming voor
hebben gegeven.
U kunt de berichtjes toesturen aan:
secretaris@dorpsverenigingheiliglandstichting.nl

Nieuwe rubriek: vraag- en aanbod via de
dorpsmail.

Een tijdje geleden zijn er via de dorpsmail graszoden te
koop aangeboden waarvoor de belangstelling meer dan
overweldigend was zodat deze zoden snel van eigenaar
konden wisselen.
Ook werd in rap tempo iemand gevonden die gras gaat
maaien bij een dorpsgenoot.
Daaruit is het idee geboren om een nieuwe rubriek te
starten voor de dorpsmail waarin u iets ter overname
aan kunt bieden (gratis of tegen betaling) of wel iets
melden wat u zoekt, een dienst te vragen, etc.
Gemiddeld één keer per maand wordt daar dan een
dorpsmail aan gewijd.

Graag hierbij duidelijk vermelden:
•
•
•

het artikel/de dienst waar het om gaat
indien van toepassing: de prijs
uw telefoonnummer

Dus, heeft u al jaren een grasmaaier in de garage waar
u een goede bestemming voor zoekt? Bent u al een
tijdje op zoek naar iemand die u een handje helpt in de
tuin of met boodschappen doen? Aarzel dan niet, en
stuur uw bericht naar:
secretaris@dorpsverenigingheiliglandstichting.nl

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 laatste borrel in ’t Zaaltje vóór de
zomersluiting vindt plaats op 28 juni; daarna weer op 25
oktober en 29 november.
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.

lid worden van de Dorpsvereniging

Als u nog geen lid bent, maar dat wel graag wilt worden, stuurt u dan een e-mailbericht naar de secretaris:
secretaris@dorpsverenigingheiliglandstichting. De contributie bedraagt €12,- per jaar per huishouden of adres.

{ advertenties }
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NL DOET IN ORIËNTALIS
De laatste jaren wordt er in de
verschillende media veel aandacht
besteed aan het jaarlijkse NL doet,
het grootste landelijke vrijwilligers
weekend in Nederland. Met veel
enthousiasme doe ik hier al jaren
aan mee.
Zo waren daar eerder het overzetten van padden In Beek-Ubbergen,
het schilderen van tuinmeubilair
voor de Winckelsteeg in Nijmegen
en het plegen van onderhoud op
de oude begraafplaats aan de
Daalseweg in Nijmegen.
Het is elk jaar moeilijk kiezen uit de
honderden verschillende klussen
die er worden aangeboden. Er
zit veel leuks bij. Of je nu wilt
werken met mensen, wilt klussen,

een bijdrage wilt leveren bij een
culturele instelling of iets in de
natuur wilt doen, binnen of buiten,
er is voor elk wat wils.
Nu zoek ik het graag dicht bij huis,
lokale betrokkenheid zeg maar. En
ik vond een klus waarin ik zowel
mijn culturele als natuurminnende
hart kon ophalen. Dat maakte het
kiezen een stuk makkelijker.
Het werd een superleuke dag. We
hebben de Romeinse straat van
Museumpark Oriëntalis helemaal
gereed gemaakt voor het nieuwe
seizoen. Dat geeft voldoening en
bovenal is het leuk om samen met
anderen de handen uit de mouwen
te steken. De medewerkers van
Oriëntalis waren top instructeurs
en hebben ons als dank voorzien

van een soort Romeinse
tapaslunch in de herberg.
Er was echter ook 1 maar….
Oriëntalis is groot en er waren
weinig vrijwilligers. Mijn oproep
via de dorpsmail heeft geen
dorpsgenoten op de been
gebracht. Dat kan toch niet.
Daarom leg ik het nu alvast ‘in
de week’, volgend jaar 12 maart
2016, NL Doet, zou ik graag met
tenminste 10 dorpsgenoten (maar
liefst met veeeeeeeeel meer) een
dagdeel in Oriëntalis aan het werk
gaan. Dan wordt de dag nog leuker.
Dorpsgenoten……ik reken op jullie!
Mireille Nefkens

De Zonnebloem Groesbeek op zoek naar vrijwilligers/contactpersonen

De Zonnebloem Groesbeek is al ruim 65 jaar actief voor zieken in de gemeente Groesbeek. Wij bezoeken
zieke/oude en weinig mobiele mensen en zorgen voor een dagje uit, een boottocht, een bezoekje met
Sinterklaas of een vakantieweek.
Wij werken met contactpersonen, die de straat/wijk zelf in de gaten houden, wie er langere tijd ziek is.
Zij geven dit door aan de hoofdwijk-contactpersoon. Deze mensen worden benaderd of ze het op prijs
stellen gast van de Zonnebloem te worden. De contactpersonen brengen in hun buurt vijf keer per jaar een
nieuwsbrief naar hun gasten.
Als een belangrijke bron van inkomsten hebben we de lotenverkoop.
Hebt u misschien nog een paar uurtjes vrije tijd over die u nuttig wilt besteden?
Wij zijn op zoek naar iemand die in uw buurt 1x per jaar loten wil verkopen of iemand die contactpersoon wil
zijn.
Kom ons helpen, u bent van harte welkom! Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met:
Rini Cillessen, hoofd-contactpersoon H.Landstichting - tel.3975678

UITmarkt 2015

De UITMARKT van vorig jaar staat nog vers in ons geheugen.
De meeste cursussen in zowel het Zaaltje als het Bosduiveltje zullen worden gecontinueerd. Toch zal het
aanbod anders zijn. Daarom wordt er op zondagmiddag 30 augustus weer een gezellige uitmarkt met na
afloop een Dorps-barbecue georganiseerd.
Belangrijk om deze datum vast vrij te houden maar er zal nog uitgebreid aandacht aan geschonken worden
via het Oorbelletje.
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COACHING & SPELSTUDIO

DE GELE KLINKERWEG
Eind maart 2015 is spelstudio en praktijk
voor kindercoaching De Gele Klinkerweg
opgericht. De spelstudio is in Nijmegen te
vinden in de Wezenlaan. Toneel (in de vorm
van teksten, oefeningen en spel) wordt
hier als middel ingezet om kinderen te
ondersteunen bij de (sociaal-emotionele)
ontwikkeling.
“Op een Hogeschool voor de Kunsten kwam
ik na jaren een oud leerling tegen die ik in de
brugklas drama had gegeven. Bijna schuchter
nog zei ze me dat ze toen niet zo goed was in
spelen. Door iets wat ik destijds had gezegd,
zat ze nu op de kunstopleiding Productie
Podiumkunsten. Ik wist meteen wat ze
bedoelde; drama had bij haar een grote mate
van organisatietalent, betrouwbaarheid en
doelgerichtheid zichtbaar gemaakt.”
Een mooi voorbeeld dat drama veel meer
kan zijn dan “leren acteren”. Speldocent en
kindercoach Karine Crajé zoekt de verbinding
tussen dramatische expressie en persoonlijke
ontwikkeling. “Toneel maken met en voor
kinderen is een passie van mij.
Ik heb daarom in 2010 ook Stichting Kolderkat
theater opgericht (www.kolderkat.nl).
Kolderkat heeft een volwassen groep, maar
ook jeugdgroepen. Deze groepen zijn vooral
gericht op het maken van jeugdvoorstellingen.

Omdat toneelspel een beroep doet op sociale
en emotionele vaardigheden, concentratie en
beleving is het ook een goed middel voor het
coachen van kinderen. Daarom ben ik met De
Gele Klinkerweg gestart.” De Gele Klinkerweg

verwijst naar de Yellow Brick Road uit The
Wizard of Oz.
De Gele Klinkerweg biedt individuele
begeleiding voor kinderen op maat en
groepstrainingen met verschillende thema’s.
In de spelstudio zijn bovendien (toneel)
spelcursussen voor verschillende leeftijden.
Zie voor meer informatie en aanmelden:
www.degeleklinkerweg.nl.

Karine Crajé

{ advertentie }
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korte berichten

concerten in de cenakelkerk

Stichting Hadiya Reizen | Reizen Sinai Egypte
Sinds een maand liggen er artikelen uit Zuid Sinai in
de winkel ‘Ieder Zijn Vak’ ter verkoop. Bij deze winkel
huur je een schapje en zo kun je je artikelen onder de
aandacht van het publiek brengen. Ieder Zijn Vak is te
vinden in Nijmegen, Lange Hezelstaart 72.

dinsdag 21 juli, 20.00 uur:
Angel Laguna Herrera (Spanje) met werken
van I. Albeniz, W.A. Mozart en Fr. Chopin
woensdag 22 juli, 20.00 uur:
Max-Philip Klüser (Duitsland) met werken
van L. v. Beethoven en Fr. Chopin

Actie tegen nare beestjes
Help ons om op biologische wijze de nare beestjes te
verslaan. Kijk op de website www.hadiyareizen.nl voor
het hele verhaal.

Marion Meulenbroek, info@hadiyareizen.nl

huisje in Zuid Frankrijk

Ons huisje in Zuid Frankrijk is nog steeds te huur. En voor niet al te veel geld. Het ligt in een heel mooie
afwisselende omgeving, met drie kwartier rijden ben je aan het middellandse zeestrand. Het huisje is
bedoeld voor maximaal vier personen, maar je kunt natuurlijk een matrasje extra neer leggen of een tentje
in de tuin zetten. Heb je interesse laat even weten.
meer info: Anja Best, 024 - 322 65 61 of www.huisjezuidfrankrijk.webs.com

{ advertentie }
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expositie Jan de Groot in Kalorama

Onze dorpsgenoot Jan de Groot exposeert in
de maanden juni en juli een aantal van zijn
schilderijen in de Rue des Beaux Arts in Kalorama.
De tentoonstelling kan bezocht worden van 9.00
uur ‘s morgens tot 20.00 uur ‘s avonds.
De schilderijen kunnen gekocht worden.
De eventuele opbrengst wordt in overleg met
Kalorama bestemd voor een goed doel.

{ advertentie }

{ advertentie }
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IN BEWEGING

Oudere dorpsgenoten, ruim boven de 80,
maken regelmatig met rollator hun rondje
door het dorp. Ieder zijn eigen route, de een
wat langer, de ander wat korter.
De een wat sneller, de ander meer
schoorvoetend. Steeds geconcentreerd, want
het gaat niet meer zo gemakkelijk en van
zelf. Vol bewondering zie ik zo onze senior
senioren door het dorp bewegen.
Men dóét het toch maar gewoon, ondanks
de lichamelijke beperkingen die bij ouderdom
horen. Petje af. Heerlijk in de buitenlucht, in
beweging, het leven krachtig proeven.
Terwijl ik de honden uitlaat trekken ‘s morgensvroeg in het weekend stille wakkere
mannen met hun moutainbike de bossen
in. Helm op, stuur stevig in de knuisten.
Hardlopen wordt in het Heilig Land ook druk
gedaan, maar iets later in de ochtend.
In allerlei samenstellingen draven wij vooral
‘s zondags de groene paden in en lanen
op: alleen, als stel, vaders of moeders met
zoon of dochter of de loopgroep vanaf
het Bosduiveltje. Met een piek voor de
Zevenheuvelenloop.
De gekleurde sportkleding verraadt dat in
ieder geval een aantal van onze kinderen
en jongeren op sportclubs zitten. Vooral
hockey (het blauw van Nijmegen) en voetbal
(het oranje van Orion) schat ik in. Golftassen
worden in de auto gelegd, op weg naar
Groesbeek neem ik aan. Aan de uitrusting
zie je dat dames en heren uit ons dorp op
weg zijn naar de tennisbaan of de yogales. Of
misschien komen ze ook al weer terug.

In stilte zijn wij een sportief bruisend dorp. En
dan moet de Jeu de Boules-baan nog worden
geopend, denk ik met een glimlach.

colomn

Kinderen rennen razend samen over de
Rechterslaan onder de witte boog door
naar het Kerkebosje. Roepen, schreeuwen,
enthousiast, schatkaart in een van de
handen, speurtocht op Koningsdag.
Als een vlucht spreeuwen beweegt de groep,
onnavolgbaar maar steeds bij elkaar. Volop
beweging. Aanstekelijk plezier. Mooi om te
zien. De begeleider in kapiteinsuniform volgt
rustig op wijze afstand.

Maar we wandelen vooral. Al of niet met stok,
al of niet met hond. In de tuin zijn velen van
ons ook nog eens actief in de weer. De tuin,
ons eigen fitnesscentrum. Kinderen spelen
in de speeltuin, op het veldje en op straat.
Tikkertje, verstoppertje, klimmen, klauteren,
rollen, rennen, rauzen op fiets of step,
voetballen en meer. Plezier, vrijuit bewegen.
Daarom svp alert en rustig aan met de auto.
Bewegen doet goed en is goed, het houdt
je fit en scherp, van heel jong tot heel
oud. Bewegen houdt ons lichaam en onze
hersenen in conditie. Het werkt vaak ook nog
eens positief op onze stemming.
Onze westerse wereld is te veel van het
zitten. Dat pakt niet goed uit voor onze
gezondheid. “Zitten is het nieuwe roken”, hoor
ik een geleerde zeggen.
Ons groene, ruime dorp, de natuur en het
landschap om ons heen prikkelen om naar
buiten te gaan, om te spelen, te bewegen en
te sporten. Ik prijs mij gelukkig.
In Heilig Landstichting wordt heel wat
bewogen.
In beweging kun je (je leven) sturen.

Jans Bekhuis

