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Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting

in dit nummer o.a.:

van de redactie van de voorzitter de heemkundekring de 
dorpsomroeper tuinen in heilig landstichting voetreflex de bruin & de 

bruin het bosduiveltje enquête uitmarkt nebo kbo column etc.
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H
et was weer zo leuk voor de redactie 
om de kopij binnen te krijgen. Wij maar 
denken dat we dit keer nauwelijks kopij 

hebben. Maar dit is, als steeds, gelukkig niet 
het geval. 

Er is de aankondiging van de enquête. Het 
kan u niet ontgaan zijn dat er, georganiseerd 
door de Dorpsvereniging, gesprekken met 
de bewoners gevoerd worden en dat er een 
enquête gehouden wordt over (de wensen 
met het oog op) de toekomst op Heilig 
Landstichting.
 
U krijgt verslag van de Uitmarkt. En een 
aankondiging van de cursussen die dit jaar 
hier gegeven worden.
 
Hulde voor de actieve werkgroep 
Heemkundekring die een nieuwe lezing over 
ons gebied aankondigt.

De rubriek Tuinen in Heilig Landstichting 
wordt dit nummer weer vervolgd.

En ook valt er te lezen over een aantal van de 
voorzieningen die er hier zijn: veel meer dan u 
en wij soms denken!

We zijn blij met onze fotograaf. Nu hopen we 
ook nog een tekenaar te kunnen begroeten. 
Wat zou het mooi zijn onze Oorschelp 
verlevendigd te zien met tekeningen. 
Natuurlijk zijn er tekenaars hier in ons dorp. 
We hopen dat iemand ons met een tekenaar 
in contact brengt.

Veel leesplezier

VAN DE REDACTIE

D
eze wispelturige zomer nadert haar 
einde. De nazomer kondigt zich aan met 
vochtige ochtenden, spinnenwebben 

en de eerste vallende bladeren. Ieder seizoen 
heeft zo zijn charme als je er open voor 
staat. In ons mooie dorp met veel ruimte 
en groen is het niet moeilijk hier van te 
genieten. Natuurlijk willen we met zijn allen 
dit mooie karakter van ons dorp behouden of 
zelfs verbeteren. Gelukkig krijgen we hierin 
structurele steun van de gemeente.  
 
Op 3 augustus, een prachtige zomerdag, 
bezocht mevrouw Ria Barber, de pas 
benoemde wethouder en locoburgemeester 
van de gemeente Groesbeek ons dorp 
naar aanleiding van de plannen om op 
het speelterrein aan de Rechterslaan een 
Jeu de Boulesbaan aan te leggen. Zij was 
vergezeld door de heer Flip Hatzman, 
verantwoordelijk gemeenteambtenaar. Met 
het comité, de heren Henk Bongers, Bert 
Peters en Jans Bekhuis, besprak mevrouw 
Barber de ingediende plannen en de totale 
aankleding van deze ruimte, inclusief de lelijke 
voorzieningen ter plekke, zoals de glasbakken, 
die mogelijk binnenkort ondergronds gaan en 
het glasvezelgebouwtje dat door een nieuwe 
groenvoorziening aan het oog onttrokken zal 
gaan worden.  
 
Daarna nodigden wij mevrouw Barber 
uit voor een rondwandeling door ons 
dorp, door het Kerkebosje en langs onze 
gemeenschapshuizen: ’t Zaaltje en het 
Bosduiveltje. Geruime tijd stonden wij stil bij 
de ruïnes van de Mariakapel. Bert Peters gaf 
een helder overzicht van de geschiedenis van 
de Mariakapel en de poging van de Stichting, 
verantwoordelijk voor het Kerkebosje, om 
dit prachtige gebouw in ere te herstellen als 
onderdeel van een vernieuwd Kerkebosje. 
Mevrouw Barber was zeer geïnteresseerd en 
beloofde actief mee te denken. 
 
 
 

Aangekomen bij ’t Zaaltje en het Bosduiveltje 
gaven Odette Wolberts en ikzelf de benodigde 
historische achtergrondinformatie  
over onze gemeenschapshuizen en onze 
toekomstplannen. We informeerden haar 
over onze initiatieven om de wensen van de 
dorpsbewoners te peilen en te inventariseren. 
Onze aanpak sprak haar zeer aan en zij is 
benieuwd naar de uitkomst hiervan.  
Wij nodigden haar uit voor onze Uitmarkt en 
BBQ. Zij heeft deze uitnodiging aangenomen, 
zoals u zelf heeft kunnen vaststellen. De 
Uitmarkt is een mooie gelegenheid om kennis 
te maken met een keur aan activiteiten in 
ons Dorp en daarna te proeven van elkaars 
culinaire producten.  
 
In september zullen de dorpsgesprekken 
plaatsvinden, gevolgd door een enquête. 
De voorbereidingen lopen voorspoedig 
dankzij de inspanning van Els de Witte, Pim 
Spaan en vele anderen. De belangstelling 
is veelbelovend. We zijn benieuwd naar de 
uitkomst en de adviezen.  
De AED hangt op zijn plaats naast de 
ingang van ’t Zaaltje. Een voldoende aantal 
vrijwilligers hebben zich opgegeven voor de 
AED cursus die binnenkort georganiseerd zal 
worden.

Theo de Witte, 
voorzitter bestuur van 
de Dorpsvereniging 

VAN DE VOORZITTER

ni
eu

w
s 

va
n 

de
 d

or
ps

ve
re

ni
gi

ng

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 medio 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
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.

dorpsborrels
Dorpsborrels op de laatste zondag van de maand: 
27 september, 25 oktober en 29 november

ONS GROENE DORP

HEILIG LANDSTICHTING
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Alle docenten van de cursussen in het Zaaltje 
en het Bosduiveltje aangeschreven, enthou-
siaste reacties, planning gemaakt, indeling 
gemaakt, ‘t Zaaltje ingericht, spandoeken en 
posters opgehangen en de parasols er bij 
gezet. 

Op 30 augustus werd om 16.00 uur de 
UITMARKT door de loco-burgemeester van 
Groesbeek geopend. 

De bewoners vonden het leuk elkaar te 
ontmoeten, gaven zich op voor een nieuwe 
cursus en er was zelfs een echte quiz met in-
gewikkelde natuurvragen van het IVN.

Ondertussen werden de heerlijkste gerechten 
binnen gebracht. De mannen van de barbe-
cue, Han, Philip en Gerard, legden de eerste 
worstjes op de hete kolen en daarna konden 
we gaan genieten van een heerlijk barbecue-
diner.
Het was leuk ook nieuwe bewoners in Heilig 
Landstichting te mogen begroeten die met-
een lid werden van de Dorpsvereniging.
We kijken terug op een zeer geslaagde en 
gezellige UITMARKT en barbecue.

Margreet Mooren-Bartijn

UITMARKT 2015

Lezing door Klaas Bouwer, 

georganiseerd door de 

Heemkundewerkgroep 

Heilig Landstichting.

De Nijmeegsebaan is vanouds een van de 
hoofdwegen vanuit Nijmegen naar het zui-
den. Van de Hertogpoort in de stad liep de 
Groesbeekseweg die bij de tegenwoordige 
grens met de gemeente Groesbeek/Berg en 
Dal overging in de Nijmeegsebaan. 
De Nijmeegsebaan had vergeleken met de 
Sint Annastraat het grote probleem van de 
hoogten en laagten. Alle wegen buiten de 
stad waren tot ver in de negentiende eeuw 
zandwegen die bij droogte èn bij veel neerslag 
moeilijk begaanbaar waren. 

De Nijmeegsebaan had als extra probleem 
dat het grootste deel ervan door het domein-
bos Nederrijkswald liep dat bekend stond 
om zijn onveiligheid. Vooral ’s nachts waagde 
geen mens zich op deze eenzame weg door 
bos en heide.
Door de vorming van diepe sporen en geulen 
golden op de Nederlandse zandwegen uiteen-
lopende regels voor rijtuigen, vrachtkarren en 

boerenwagens. De eerste categorie moest 
gebruikmaken van het zogenaamde smalle 
spoor van ongeveer 1,25 meter, de andere 
twee typen vervoermiddelen moesten op 
een breder spoor rijden. De Nijmeegsebaan 
had een smal en een breed spoor en het was 
voor koetsiers en voerlieden streng verboden 
om in het verkeerde spoor of geheel buiten 
de sporen te rijden. Regelmatig moesten de 
diepe sporen met schep en kruiwagen worden 
geëgaliseerd. 

In 1770 heeft de Nijmeegsebaan zijn huidige 
tracé gekregen; daarvoor bestond de weg tus-
sen de Sionsweg en Groesbeek uit een enkele 
met elkaar vervlochten zandwegen door het 
bos en de heide. De Gelderse Rekenkamer, die 
voor het provinciale bestuur verantwoordelijk 
was voor het beheer van de bossen en we-
gen, heeft de weg toen in een aantal vakken 
aanbesteed. De weg werd tevens voorzien 
van houtwallen. 
Maar na de aanleg bleef er steeds veel onder-
houd nodig. De Groesbekers hadden vanouds 
een taak bij dit werk, maar weigerden vaak 
hun medewerking.
Na de aanleg heeft de Rekenkamer ook een 

BERICHT VAN DE HEEMKUNDE WERKGROEP

DE NIJMEEGSE BAAN
van slingerend zandpad tot drukke verkeersweg
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{ advertentie }

beplanting aan laten leggen van beuken en 
dennen. Daarover zijn in de archieven inte-
ressante gegevens te vinden. De hoogten en 
laagten in de Nijmeegsebaan zijn pas gedeel-
telijk afgevlakt en opgevuld in de jaren dertig 
van de vorige eeuw; dat gebeurde door de 
massale inzet van werklozen. Al eerder had 
de weg een grind- en leemverharding gekre-
gen, maar die had als nadeel dat bij droogte 
enorme stofoverlast optrad.

In de lezing komt de geschiedenis van de 
Nijmeegsebaan aan de orde, van de Romeinse 

tijd tot de jaren 1930-1950. Het verhaal wordt 
geïllustreerd met een groot aantal bijzondere 
kaarten en oude foto’s.

De lezing vindt plaats op:

 woensdag 28 oktober a.s.
 in ’t Zaaltje aan de Carmelweg, 

aanvang 20.00 uur. 

Toegangsprijs € 3,-- 
inclusief koffie of thee bij binnenkomst.

U bent van harte welkom.
heemkundewerkgroephl@gmail.com

Waarschijnlijk is dit een echte voorjaarstuin, 
denk ik, terwijl ik half augustus onaangekon-
digd aanbel bij Willy Jansen en Henk Driessen. 
De oprit waar nooit hun auto zal staan is in de 
lente vergeven van vroegbloeiende geraniums 
en bolletjes die door klimop en cotoneaster 
heen groeien en vrolijk kleur geven. Vandaag 
is het de zoveelste tropisch warme dag en we 
wachten al een week op de beloofde regen-
buien die elke dag nèt langs ons dorp scheren. 
Zou er in deze omstandigheden nog veel te 
bewonderen zijn?

Veel tijd om te twijfelen heb ik niet. Ik ben 
meteen welkom en Henk en Willy leiden me 
door hun grote achtertuin die aan maar liefst 
acht percelen grenst en achter op het gras-
veldje van het waterleidingsbedrijf uitziet. Op 
dit grote stuk land van 1400 vierkante meter 
verbouwde vanaf 1930 mevrouw Boekhorst 
de groente die zij en haar man in de winkel (nu 
het woonhuis) verkochten. In de wei stond het 
paard, dat meneer Boekhorst voor de wagen 
spande om aardappelen te verkopen aan de 
kloosters in Nijmegen en omgeving.

Van dit verleden is nu niets meer te zien. 
Er worden geen groentes meer verbouwd, 
maar ik zie wel fruit: Japanse wijnbes, bra-
men, frambozen en heel veel bosaardbeitjes. 
We lopen met zijn drieën langs de grote 

atlasceder over het pad dat zich door wilde, 
ongecultiveerde stukken slingert. Er is zelfs 
ruimte genoeg om wilde wilgenroosjes volop 
hun gang te laten gaan. De tuin is te groot om 
alles onder controle te houden en dat hoeft 
van Henk en Willy ook niet.  

Enthousiast wijzen en vertellen ze, trekken 
ondertussen terloops wat ongewenste klimop 
van een boom en plukken hier en daar wat 
zaailingen van de goudiep weg. We gaan zit-
ten op een bankje met een prachtig doorkijkje: 
de kersenboom en in de verte vlinder- en 
hibiscusstruiken. Langs pluimpapaver en een 
hoge pol zebragras lopend, bewonderen we 
de onbekende monnikspeper met zijn pittige, 
kruidige geur en eindigen op weer een ander 
bankje, bij de vijver. Omgeven door phloxen in 
allerlei kleuren en een prachtige paarsbloei-
ende waterplant, waarvan de naam ons maar 
niet te binnen wil schieten, drinken we thee 
en snoepen van Provençaalse nougat. Naast 
ons de Viburnum bodnantense, de lievelings-
plant van Willy, die de hele winter doorbloeit. 
Maar zover is het nog niet, er komt eerst nog 
meer zomer en dan de herfst en al die tijd 
blijft er hier in deze tuin genoeg om te bewon-
deren en van te genieten.

Esther Hinne

TUINEN IN HEILIG LANDSTICHTING

DE TUIN VAN RECHTERSLAAN 5

CONCERT CENAKELKERK / Koor Surplus o.l.v José Doodkorte

zondag 8 november 2015,  aanvang 15.00 

programma:   Purcell                  te Deum laudamus & Jubilate in D
                  Sammartini         Magnificat
   Mozart                 Alma Dei creatoris
   Elgar                     Drei marianische Gesänge op. 2
   Mozart                 te Deum KV 141

Kaarten:  €  15,00,  
Voorverkoop:  €  12,50 
inclusief programmaboekje 
en een consumptie



8 9nummer 36, jaargang 9 september 2015

De Bruin & De Bruin in Brakkenstein is een Groente- en Fruitspeciaalzaak met een zeer 
compleet assortiment. Ons assortiment beperkt zich niet tot alleen groente en fruit. Maar 
bestaat onder andere uit:

* Salades

* Rauwkosten

* Gesneden slasoorten

* Panklare groenten (waaronder de topper: Roerbakgroenten)

* Maaltijden & éénpersoons maaltijdschotels

* Soepen (met bekende varianten zoals mosterdsoep en tomaat-basilicumsoep)

* Zelfgemaakte kruidenboter

* Heerlijke roomkwark

* Verse pizza’s

Het verdere assortiment bestaat uit:

* Vers gebrande pinda’s

* Groot assortiment dagverse zuivel met veel toetjes en andere zuivel specialiteiten

* Ruime sortering vlees en vleeswaren

* Diverse soorten binnenlandse en buitenlandse kaas

* Een ruim aanbod van diepvriesproducten

* Biologische groente/ fruit en overige biologische artikelen (onder andere zuivel, boter 
en vruchtensappen)

* Een beperkt assortiment levensmiddelen die voorzien in de dagelijkse en eerste 
levensbehoefte

* Een goede sortering exclusieve wijnen

Tevens is het mogelijk om een Odin Groente/Fruit Abonnement te nemen. Voor meer 
informatie hierover zie www.odin.nl (de vaste afhaaldag is woensdag)

OOK THUISBEZORGING:

Naast de mogelijkheid om onze winkel in Brakkenstein te bezoeken, is het ook mogelijk om 
uw boodschappen thuis te laten bezorgen, en vanaf een besteding van 20 euro zijn hieraan 
geen kosten verbonden.
Indien u ’s middag opbelt, worden de 
boodschappen de volgende dag voor 
de middag bij u afgeleverd.

De Bruin & De Bruin Heyendaalsweg 
219 Nijmegen.  
024-3551570 / 
info@debruin-debruin.nl

Bezoek voor actuele 
aanbiedingen onze website, 
www.debruin-debruin.nl

Drukke baan, weinig tijd voor jezelf.
Veel zorgen over je kinderen, je ouders of 
je werk.
Allerlei gezondheidsklachten, vage, acute 
of chronische.       
Uit je evenwicht door de overgang of an-
dere oorzaken. 
Niet lekker in je vel, onrustig gevoel.
Wie kent het niet?

TIJD VOOR: 

 • Ontspanning

 • Persoonlijke aandacht   

 • Rust

 • Balans

            • Herstel 

KORTOM

VOETREFLEX

Neem gerust contact op voor meer infor-
matie of een afspraak!
Behandeling aan huis is mogelijk.   
     
Bij een aanvullende zorgverzekering is 
vergoeding veelal mogelijk.

Kennismakingsactie: behandeling met 50% korting

Delahaije Voetreflextherapie-Plus
Natuurgeneeskundig Therapeut

	  	  	  

Moses en Aäronlaan 16
6564 BH Heilig Landstichting

Tel.: 024-8453136
E-mail: g.delahaije@gmail.com

www.voetreflexcoach.nl
aangesloten bij F.A.G.T. 
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Tot dusver informeerde de Raad van Bestuur 
buurtbewoners en geïnteresseerden van 
de Nebo maandelijks over de ontwikkeling 
van de woon- en werkgemeenschap in het 
voormalige kloostercomplex. Vanaf februari 
is het rondom de Nebo stil geweest. De blik 
van de Nebo was vooral naar binnen gericht. 
59 bewoners werken hard aan het vinden van 
hun plek in de woon- en werkgemeenschap. 
Een plaats waar talenten kunnen worden 
ingezet en waar gebruik wordt gemaakt van 
elkaars kracht.

De Tuin

De tuin bloeit en groeit. Het Instituut voor 
Natuur-educatie (IVN) wil graag samen 
met bewoners aan de slag om de heide 
in de voortuin van het klooster weer in 
oorspronkelijke staat te herstellen.
Fietsenstalling
Een fietsenhok is besteld en wordt over 
ongeveer zes weken geleverd.

Afval

De eigenaar van de Nebo is met de 
gemeente Nijmegen in gesprek om in 2016 
ondergrondse containers te plaatsen voor 
huishoudelijk afval. Tot die tijd worden
gewone containers geplaatst.

Bewonersparticipatie

Inmiddels is een groep van twintig bewoners 
geformeerd die zich inzet binnen de diverse 
werkgroepen. Ook is een bewonersvereniging 
in voorbereiding.

Kunstroute

De goede samenwerking met de 
Dorpsvereniging Heilig Landstichting en 
de Nebo resulteert in plannen voor een 
gezamenlijk georganiseerde kunstroute in 
september 2016.

Oproep: vakvrijwilligers gevraagd 
Binnen de Nebo willen we verschillende 
werkprojecten opstarten. Hiervoor 
zijn we op zoek naar vakvrijwilligers; 
mensen met een ambacht (timmerlieden, 
hoveniers enz.) die op vrijwillige basis de 
bewoners willen ondersteunen. Bent u 
geïnteresseerd om op vrijwillige basis de 
Nebo-projecten te ondersteunen of kent u 
iemand in uw omgeving die hier interesse 
in heeft? Aanmelden kan via Barry Jansen: 
b.jansen@ribw-nr.nl / 06-15 90 76 89.

Contactpersoon

De RIBW Nijmegen & Rivierenland vindt 
het belangrijk om goed bereikbaar te zijn 
voor de buurt. Binnen kantooruren kunt 
u voor algemene informatie over de Nebo 
contact opnemen met Thea Hafmans: 
t.hafmans@ribw-nr.nl / 024-382 05 00.
Mocht u buiten kantooruren dringend contact 
willen hebben met de RIBW over de Nebo, 
dan kunt u bellen met Barry Jansen:
06-15 90 76 89.
Bij onraad buiten het terrein van de Nebo, 
verzoeken wij u contact op te nemen met het 
algemeen telefoonnummer van de politie: 
0900 88 44.

Ontvangst Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief maandelijks 
digitaal ontvangen? Dan verzoeken wij u 
uw mailadres door te geven aan Esther 
Hermans: e.hermans@ribw-nr.nl.

DE NEBO

{ advertentie }

Al geruime tijd voordat wij (Paul, Mireille 
en Lenore) aan de Andreaslaan zijn komen 
wonen is er voor ons huis een grasveldje 
aanwezig. Op het grasveldje zijn destijds 
bomen geplant. Deze bomen zijn allemaal van 
dezelfde soort, ongeveer even groot en even 
dik. Tot zover niets aan de hand.

De oplettende dorpsgenoot, kijker of voorbij-
ganger zal misschien iets opvallends zien…..
De genoemde bomen zijn dan wel van de-
zelfde soort en ongeveer even groot en even 
dik, op één na.
Die ene is anders, groter en dikker. Ga maar 
eens kijken. Het gaat om die ene es.

Zoals alles in Heilig Landstichting heeft ook 
deze ene andere boom een eigen verhaal:
bijna was deze ene andere boom er niet meer 
geweest. Bijna, maar net niet helemaal.

In 1996 kwamen de mannen van de plant-
soenendienst van de gemeente langs. In 
no-time hadden die de zaag al in de boom 
gezet. Het doel was dat alle bomen die er op 
het grasveldje zouden komen te staan precies 
dezelfde zouden zijn. En omdat anders zijn 
niet kon, moest de mooie gezonde es wijken.

Echter, even snel als de zaag in de boom 
stond is straatgenoot Jan van de Maaren naar 

buiten gestormd om te verhinderen dat dit 
unieke exemplaar werd omgehaald. En met 
succes!
De zaag is uit de boom verwijderd, je kunt 
onderaan de stam de hap nog altijd zien.

Jaren geleden vertelde Jan ons trots dit ver-
haal en sindsdien hebben we deze boom altijd 
de ‘Jan-boom’ genoemd. We zijn Jan er zo 
dankbaar voor want we kijken er recht tegen-
aan en elk seizoen levert ons dat een ander 
plaatje op. 

Op 5 augustus is Jan plotseling 
overleden en dat heeft de boom voor 
ons en voor andere bewoners aan de 
Andreaslaan speciale waarde gegeven.                                                                                               
De boom krijgt een naambordje: Janboom.  
De onthulling van het naambordje vieren  we  
met een  glas wijn rond de boom.

Jan, namens jou, een dendrologische groet 
aan onze dorpsgenoten. 

Mireille Nefkens

PS: 
Jan, je kunt geen kritiek meer uiten op mijn 

geschreven stukjes in de Oorschelp, maar oh, 
wat zou ik willen dat je dat nog wel kon doen.

DE JAN-BOOM

{ advertentie }
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Bij deze het aanbod van de cursussen van het 
Cultureel Centrum ‘Het Bosduiveltje’ voor het 
seizoen 2015-2016.
U kunt de (meer uitgebreide) informatie ook 
vinden op de website van ‘t Zaaltje

www.zaaltjehls.nl

CURSUSAANBOD SEIZOEN 2015 / 2016

CULTUREEL CENTRUM 

’HET BOSDUIVELTJE’

TIJD CURSUS DOCENT START 

LES

KOSTEN

MAANDAG
09.30 - 12.00

13.30 - 15.30 of
16.00 - 18.00

avond

Aquarelleren

Kunst/Cultuur geschiedenis

Koor Les Etoiles

Elly van Rossum

Marian Povel

besloten

07/09

12/10

€ 196,--

€ 100,--

DINSDAG
10.00 - 12.00

14.00 - 15.30

19.00 - 22.00

Luisteren naar muziek

Museumclub

Model/Portretschilderen

Paul Kagenaar

Rylana Seelen

Elly van Rossum

22/09

13/10

08/09

€ 87,50

€ 100,--

€ 224,--

WOENSDAG
10.00 - 12.00

09.30 - 12.30

20.30 - 21.30

Luisteren naar Klassieke Muziek

Natuurwandelingen 
(verzamelen bij Het Bosduiveltje)

Yoga

Gerard op ‘t Veld

Helen van der ven
Ri-Ja Meuleman

Walter Jespers

23/09

16/09

vol

€ 100,--

€ 35,--

DONDERDAG
10.00 - 12.00

14.30 - 16.00

19.00 - 22.00

Schilderen

Museumclub Xantippe

Combi Aquarelleren/Model- en 
Portretschilderen (onder voorbehoud)

Jopie Portocarrero

Helga Tromp

Elly van Rossum

10/09

oktober

10/09

€ 110,--

besloten

€ 224,--

VRIJDAG
11.00 - 12.00 Yoga Gemma van Os 18/09 € 104,--

Bestuur KBO afdeling Heilig 

Landstichting

Sinds half april is het bestuur van de KBO, afdeling 
Heilig Landstichting, als volgt samengesteld

Voorzitter:
Jan Spanhoff,                        
Philippuslaan 7, 6564 AL Heilig Landstichting
024-3233639 / j.spanhoff@hetnet.nl

 
Secretaris:  

Joop van Rossum,
Andreaslaan 6, 6564 AV Heilig Landstichting 
024-3220931 / j.rossum112@upcmail.nl

Penningmeester:
Arie Riegman                        
Heeskesacker 2049, 6546 JP Nijmegen
024-3886337 / riezon@upcmail.nl

 
Ledenadministratie:  

José Janssen-van Geel
Nijmeegsebaan 110, 6564 CJ Heilig Landstichting
024-3600823 / himaaljose@gmail.com

 

Lid externe zaken : 
Christianne de Meijer 
Nijmeegsebaan 144, 6564 CM Heilig Landstichting
024-3235429 / chrdemeijer@kpnmail.nl
 
Het emailadres van de KBO Heilig Landstichting 
blijft hetzelfde kbo.hls3@gmail.com

activiteiten in ‘t Zaaltje

Bridgen: op maandag start er een nieuwe cursus 
“bridgen voor gevorderden” 

Biljarten: iedere dinsdagmiddag is er biljarten

Dorpsborrel:  op iedere laatste zondag van de 
maand: 27  september, 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.   

Iets kwijt?: in ’t Zaaltje liggen verschillende 
achtergelaten spullen als shawls, petten en 
paraplus.

KORTE BERICHTEN

{ advertentie }
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{ advertentie }

KEK dnl | vormgevers bni-bno
Carmelweg 13, 6564 AH  Heilig Landstichting

info@kekdnl.nl • www.kekdnl.nl • 024-324 59 90

WIL
JE

 WETEN
WAT
WIJ

DOEN?

www. kekdnl.nl

interieurarchitectuur + grafische vormgeving

{ advertentie }

DORPSENQUÊTE

Ongetwijfeld bent u de enquête 
tegengekomen in uw bus, hebt u er 
al naar gekeken, en mogelijk zelfs al 
ingevuld en ingeleverd.  
Voor wie dat laatste nog niet 
gedaan heeft, is er nog een simpele 
methode.  
 
Op onze site is de enquête ook 
te vinden, is via een link ook in te 
vullen.  

 
 

En wat deze wijze voor ons 
gemakkelijk maakt, uw inbreng 
wordt meteen in een excel-bestand 
verwerkt.  
 
Wij hopen op veel respons. Voor 
alle duidelijkheid, wij vragen al onze 
inwoners, ouder dan 12 jaar, om 
de enquête in te vullen. Onze dank 
daarvoor.

 De coördinatoren: 
Els de Witte - van der Schoot en  

Pim Spaan.

vul de enquête in op:

http://dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/
enquete-leven-in-heilig-landstichting
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OPGERUIMD STAAT NETJES

co
lo

m
n

De zomer is in volle glorie. Heerlijk. En dat 
al weken lang. Wat willen we nog meer in 
ons buitengebied. Het bloeit en groeit, ook 
in onze tuinen. Veel dorpsgenoten zie en 
hoor ik actief in de weer met maaimachine, 
hegschaar, schop, zaag, bijl of wat voor 
gereedschap dan ook. Want een tuin moet 
toch onderhouden worden en er een beetje 
uitzien. Onze groeiende en bloeiende tuinen 
produceren driekwart jaar lang afval. Ja, en 
wat doen we daarmee? 

Afspraak is tot op heden dat we het afval 
uit de tuin in de GFT-bak doen of naar van 
Kesteren in Groesbeek of tegenwoordig ook 
naar de DAR in Nijmegen brengen. Dat is 
achterhaald, zo lijkt het. De tijd blijkt rijp voor 
een nieuw afvalbeleid, zo merk ik op als ik 
door en om ons dorp wandel. Ons dorp kan 
voorop lopen met een echt vernieuwende 
praktijk van tuinafvalverwijdering. Het 
wekelijks ophalen van GFT-bakken en de 
gemeentelijke groen-milieustraten zijn 
niet meer nodig. Wat zal dit allemaal de 
gemeente niet besparen? Het gaat om een 
nieuw afvalbeleid. Elke woonkern regelt 
en organiseert zelf het opruimen van het 
tuinafval in de eigen directe woon- en 
leefomgeving. 

Stelt u zich Heilig Landstichting in 2020 eens 
voor, periode lente tot en met de herfst. Een 
lange periode van snoeien en rooien van 
bomen en struiken, elk jaar wel een keer 
opruimen van stormschade, vervangen van 
oude tuintegels en grond, maaien van het 
gras, opruimen van uitgebloeide planten, 
knippen van heggen en ander groen. Wat 
een hoeveelheid afval en wat een werk 
is het opruimen ervan op de oude manier 
zoals de gemeente voorschrijft. Stelt u zich 
eens voor: in 2020 gaan wekelijks vanuit 
elke straat dorpsgenoten met kruiwagen 
of auto met aanhangwagen vol met afval 
uit de tuin op weg naar de randen van 
ons bosgebied. Het afval wordt met zorg 
neergegooid links en rechts langs de paden 
die het bosgebied ingaan. En in de loop van 

het tuinseizoen steeds verder het bosgebied 
in. Het Kerkebosje bijvoorbeeld heeft vier 
schitterende toegangspaden hiervoor. Een 
wekelijkse afvaloptocht van dood groen naar 
ons bosgebied van levend groen. Terug naar 
de natuur! Hoe mooi en simpel kan het zijn, 
toch? 

Anno 2015 zijn er al dorpsgenoten die dit 
systematisch in de praktijk brengen. Loop 
bijvoorbeeld het smalle paadje van het 
Kerkebosje in dat in het verlengde van de 
Lucaslaan hoek Thadeuslaan aan het dode 
stuk van de Cenakelweg ligt. Of kijk langs 
het begin van de Cenakelweg links, tegen het 
maisveld. Zie de omgehakte en afgezaagde 
coniferen, hulststruiken, boomstronken, 
takken van berkenbomen en laurierstruiken, 
hopen vers en oud rottend gemaaid gras, 
ander snoei- en plantenafval, en het puin 
van een muurtje en overtollig terraszand. 
Tot 2012 ongeveer zag je links van dit 
bospaadje elk jaar een veldje met bijzondere 
witte bloemetjes. Ik denk bosanemonen. 
De laatste jaren zie ik ze niet meer. Wel 
tuinafval, ondertussen deels overgroeid 
door een algemene woekerplant. Zo is de 
plantennatuur. 

Hoe is de natuur van de mens? Hoe willen wij 
in ons dorp met ons groen buiten onze tuin 
omgaan? 

Jans Bekhuis 


