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Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting

in dit nummer o.a.:

van de redactie van de voorzitter walking dinner een leerzame avond 
woninginbraak onderhoud nijmeegse baan  aed cursus noodopvang 

vluchtelingen op weg naar 2020 het bomenboek kbo kindje zoeken 
korte berichten sinterklaas de column etc.
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Doorkijk door de poort in 

de Profetenlaan naar de 

kleurenpracht van de herfst.
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I
n dit nummer heel veel terugblikken op 
lezingen, vergaderingen en vieringen hier in 
Heilig Landstichting. 

In het begin moest de redactie van de 
Oorschelp nog wel eens nakijken of er wel 
genoeg kopij was, maar tegenwoordig vragen 
we het bestuur of de nieuwe editie dikker 
mag dan de vorige. We hebben u zoveel te 
melden. 

We vinden het leuk om te vermelden dat 
er bij de lezing door Klaas Bouwer van de 

Heemkundekring gehouden (zie verslag in dit 
nummer) zoveel mensen op afgekomen zijn 
dat niet iedereen in ’t Zaaltje kon; er wordt 
een tweede avond georganiseerd. 

We kunnen zeggen dat er veel georganiseerd 
wordt en dat er veel enthousiasme is bij de 
bewoners van ons dorp.

We spreken de wens uit dat dit ook het 
komende jaar het geval zal zijn!

Veel leesplezier

VAN DE REDACTIE

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

De OORSCHELP verschijnt vier keer per jaar en bevat nieuws voor en 
over het dorp, berichten van belang voor de dorpsbewoners en de 
agenda.
Niet-inwoners van Heilig Landstichting kunnen een abonnement op 
de Oorschelp nemen tegen kostprijs. Opgave bij de redactie.

De nieuwe Oorschelp zal medio maart verschijnen. Nieuwe kopij inleveren tot 1 maart 2016.

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

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

berichten uit ‘t Zaaltje 
De  NIEUWJAARSBORREL zal dit jaar worden gehouden op zondag 10 januari 2016 vanaf 16.00 
uur tot...., met accordeonmuziek door Henk Kuik, van muziekcafé/accordeonmuseum “De Muse” 
in Malden.  Er zal natuurlijk weer gratis een glas champagne geschonken worden en een heerlijk 
hapje gepresenteerd worden. Wij verwachten u allemaal om gezellig met uw buren, vrienden enz. 
onder het genot van een drankje en hapje te kletsen en de verwachtingen voor het komende jaar 
te bespreken.

Elke week op dinsdagmiddag kan er gebridget worden in ’t Zaaltje: ’kunt u bridgen, bridge dan 
mee!’
In ’t Bosduiveltje worden leuke cursussen gegeven, zoals aquarelleren, model- en portretschil-
deren, yoga, gym voor ouderen, kunst- en cultuurgeschiedenis, luisteren naar muziek (klassiek), 
museumclub, natuurwandelen, maar u kunt er ook zingen bij het koor Les Etoiles.

Kijk op de website www.zaaltjehls.nl  voor meer informatie of neem contact op met de beheerder, 
Bert Buil, telefoon  06-13 78 08 97.

Wij zien u op zondag 10 januari.
Bert Buil
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D
e afgelopen maanden hebben de 
dorpsgesprekken plaatsgevonden en 
zijn de enquêtes ingevuld. Wat een 

belangstelling! Elders in dit nummer wordt 
aan het rapport en de samenstellers daarvan 
uitvoerig aandacht besteed.

Nu komt de uitdaging om uitkomst van het 
dorpsonderzoek te vertalen in concrete 
adviezen en acties. De eerste stappen zijn 
al gezet. Tijdens de geanimeerde hoorzitting 
op 11 november hebben meer dan 50 
dorpsbewoners in aanwezigheid van de 
gemeente, inclusief de betrokken ambtenaren, 
wethouders en enige belangstellende 
gemeenteraadsleden de uitkomst van het 
dorpsonderzoek besproken en een aanzet 
gegeven tot concrete adviezen en stappen. 
Uw Dorpsvereniging zal dit verder uitwerken 
met de betrokkenen. Het Stichtingsbestuur 
van ’t Zaaltje zal in overleg gaan met de 
directe betrokkenen van het Dorpshuis, zoals 
de omwonenden van ‘t Zaaltje, gemeente en 
provincie. Wordt vervolgd.

Tijdens de hoorzitting werden in 
gespreksgroepen de zes verschillende 
thema’s van het dorpsonderzoek besproken. 
Ik zelf was betrokken bij het thema “Jong en 
Oud”. Het is goed te realiseren dat we niet 
een bejaardendorp zijn. Het aantal jongeren 
(<25 jaar) en ouderen (>65 jaar) houdt elkaar 
mooi in evenwicht: met 165 jongeren en 185 
ouderen. Voor de goede orde: ikzelf behoor 
tot de groep zogenaamde ouderen. Maar ja, 
je bent pas een oudere als je je oud voelt en 
gedraagt als een oudere. 
De gesprekken laten duidelijk zien dat jong en 
oud in ons dorp elkaar eigenlijk weinig of niet 
ontmoeten. 
We kennen nauwelijks gemeenschappelijke 
activiteiten waar jong en oud elkaar kunnen 
leren kennen en elkaar kunnen helpen. 
De ouderen ontmoeten elkaar graag in het 
Dorpshuis voor een kopje koffie, een lichte 
lunch of om met en voor elkaar, inclusief de 
jongeren, te koken. 

De jongeren schakelen zich graag in 
voor, al dan niet betaalde, hulp in de tuin, 
bij vervoer (naar ziekenhuis of bakker) 
en boodschappendienst, internetcafé/
flexwerkplek waar ook advies op ICT terrein 
kan worden gegeven, koken met elkaar en 
ga zo maar door. De jongeren denken na 
over een eigen jongerendorpsapp waar dit 
soort activiteiten ondersteund en gepromoot 
worden, vergelijkbaar met de al opgestarte 
oppascentrale. 

Binnenkort verwachten we de aanleg van de 
jeu-de-boulesbaan naast de speeltuin. Het 
zou mooi zijn als daarnaast een pannakooi 
komt. Misschien kunnen jong en oud nog 
samen een balletje trappen of gooien? De 
echte jongeren (<12 jaar) zouden graag een 
avonturenbos à la Stekkenberg zien in ons 
dorp. 
Misschien in het Kerkebosje? 

U ziet wel: ideeën genoeg. Vrijwilligers hebben 
zich in groten getale gemeld. 
Nu nog de schouders eronder met elkaar, jong 
en oud.

Theo de Witte, voorzitter bestuur van de 
Dorpsvereniging 

VAN DE VOORZITTER
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JONG EN OUD IN

HEILIG LANDSTICHTING
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In de Oorschelp had ik gelezen over het initi-
atief van de dorpsverenging om een Walking 
Dinner te organiseren. Het leek mij een heel 
leuk concept, maar helaas waren we verhin-
derd om deel te nemen. 
In een gesprek met straatgenoot Annemieke 
van Oudvorst, die al vaker een Running Dinner 
met vrienden had georganiseerd, kwamen we 
op het idee om het voor onze straat te gaan 
opzetten. We verwachtten dat er wel belang-
stelling voor zou zijn, want diverse andere 
momenten als een open huis van nieuwe 
bewoners, een  verbouwing c.q trouwfeest, 
een speciale verjaardag, een “wijnproeverij” 
etc. worden altijd goed bezocht en dankbaar 
aangenomen om elkaar te ontmoeten. 
We besloten naast onze straat ook de bewo-
ners van de Jericholaan erbij de betrekken. 
Uit de peiling bleek dat er genoeg belangstel-
ling was om het plan uit te voeren.

Op vrijdag 25 september was het zover. Met 
22 enthousiaste deelnemers kwamen we bij 
ons bij elkaar  voor een aperitief met hapjes. 
Daarna hebben we ons opgesplitst om op 4 
verschillende plekken een voorgerecht geser-
veerd te krijgen. 

Ter plekke kreeg een ieder te horen waar ze 
het hoofdgerecht mochten nuttigen. Het was 
een uitgesproken kans om het huis en de tuin 
van een straatgenoot te bewonderen. In een 
klein intiem gezelschap van 6 tot 8 personen 
werd er gegeten onder het genot van een 
bijpassende wijn, al filosoferend over hetgeen 
ons bezighield. Alle “chef-koks” hadden erg 
hun best gedaan om op een mooi gedekte 
tafel een lekker gerecht te presenteren! Alle 
lof,  genoeg kooktalent  aanwezig! Tot slot 
kwamen we op een plek weer bij elkaar voor 
het nagerecht  en om gezellig na te borrelen. 
Ook dit was buitengewoon goed verzorgd en 
er werd zichtbaar van genoten. De stemming 
was uitermate vrolijk!

De avond was uiterst geslaagd! Iedereen had 
het als zeer positief ervaren. We hopen er een 
traditie van te maken. Voor komend jaar is er 
al een plan geopperd om een “ tafelfeest” met 
eten en kinderactiviteiten te organiseren. We 
hopen dan op nog meer deelnemers. We zijn 
verheugd in zo’n mooi dorp te wonen en zulke 
leuke straatgenoten te hebben!

Gonny Delahaije

 MOSES EN AARONLAAN 

WALKING DINNER 2015
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Woensdagavond 28 oktober was de na-
jaarslezing van de Heemkunde kring door dr. 
Klaas Bouwer met als thema: 
De Geschiedenis van de Nijmeegse Baan. 

Klaas Bouwer  leidde het publiek langs ver-
schillende tijdvakken van de geschiedenis van 
‘de baan’. Van de Romeinen die liever door 
Heumensoord trokken naar het Zuiden en 
langs de rivieren naar het Oosten en Westen. 
Latere reizigers gebruikten de St. Annastraat 
(Maldense straat).

De tocht over de Nijmeegse baan, door het 
Woud, was zwaar door de hoogteverschillen. 
Te zwaar omdat het een zandpad was dat 
zich bij Groesbeek verbreedde in tal van pa-
rallelle zandpaden. En tenslotte zwaar omdat 
het gevaarlijk was door rovers uit het dorp 
met slechte bedoelingen.

In verschillende stappen werd het impopulaire 
pad een baan. Groesbeek werd opgestuwd 
in de vaart der volkeren en daarom moest er 
een betere verbinding komen met Nijmegen. 
Heuvels werden geëffend en de kaarsrechte 
baan werd voorzien van een berm, wal en 
sloot. 
Er werden ook bomen langs geplant, maar die 
deden het niet al te best op die droge grond. 

Een paar van die bomen zijn nu nog zichtbaar.

Later werd er een macadamweg aangelegd; 
een zandig bed met een gestampte toplaag 
die beter bestand was tegen slecht weer,  
maar wel vreselijk stoof bij droogte. De baan 
werd 4-baans! Twee banen in elke richting. 
Een brede baan voor grote zware wagens en 
een smallere baan voor rijtuigen.

Het was een spannende geschiedenis over 
‘onze’ Nijmeegse Baan. Er waren volgens 
beheerder Bert wel 108 bezoekers aanwezig; 
daar had hij niet op gerekend met het aantal 
zitplaatsen. Ook al was het druk, de bezoe-
kers vanuit de hele omgeving spraken hun 
bewondering uit over de accommodatie ‘het 
zaaltje’ en de bibliotheek. 
Als U belangstelling heeft voor de geschiede-
nis van Heilig Landstichting en omgeving en 
lid wil worden van de Heemkundewerkgroep 
kunt u zich opgeven bij Helma Nijenhuis. 
helmanijenhuis@kpnmail.nl

Huub Schoot

De lezing wordt door de grote belangstelling 
herhaald op woensdagavond 30 maart om 

20.00 in het zaaltje

DE HEEMKUNDE WERKGROEP

EEN LEERZAME AVOND 
de geschiedenis van de Nijmeegse Baan
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{ advertentie }

VAN DE WIJKAGENT IN HEILIG LANDSTICHTING

WONINGINBRAAK

Woninginbraak kan een grote impact hebben 
op uw gevoel van veiligheid. Er zijn vreemden 
in uw huis geweest, ze hebben aan uw be-
zittingen gezeten en misschien waardevolle 
spullen meegenomen. Helaas komt woning- 
inbraak regelmatig voor. Ook in Heilig Land-
stichting. 
De politie doet er veel aan om inbrekers op 
te pakken. Zelf kunt u er met verschillende 
maatregelen voor zorgen dat inbreken in uw 
woning niet makkelijk is. 
De meeste inbrekers gaan voor een snelle 
buit. Hoe langer ze bezig zijn uw woning bin-
nen te komen, hoe groter de kans dat ze het 
opgeven.
Hoe kan ik de kans op een inbraak verkleinen?

* Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng 
hiervoor een speciaal geschikt slot aan.

* Uw sleutels buiten verstoppen is niet han-
dig. Deurmat en bloempot zijn geen ‘gehei-
me’ plaatsen.

* Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos).

* Zorg dat u geen grote hoeveelheid geld in 
huis hebt.

* Berg waardevolle papieren en sieraden 
goed op in een kluisje of huur bijvoorbeeld 
een bankkluisje.

* Zorg voor voldoende verlichting om uw 
woning.

* Zorg dat er geen ladders, containers of 
andere hulpmiddelen bij uw woning staan 
die het makkelijk maken naar binnen te 
klimmen.

* Breng als u op vakantie gaat uw buren op 
de hoogte, zij kunnen een oogje in het zeil 
houden en ervoor zorgen dat uw woning 
er ‘bewoond’ uitziet (geen post achter de 
voordeur, af en toe gordijnen openen en 
sluiten, met een tijdschakelaar het licht 
aan laten gaan).

Zie voor meer informatie www.politie.nl

Rianne Willems
Wijkagent Berg en Dal, Heilig Landstichting 

en Groesbeek-Noord
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In de Oorschelp van juni jl. stond een oproep 
van Theo de Witte voor wie interesse had 
om een scholingscursus te volgen voor het 
gebruik van de AED (Automatische Externe 
Defibrillator). Er is een AED geplaatst bij de 
ingang van ’t  Zaaltje. Echter, aan alleen het 
ophangen van een apparaat hebben we niet 
zo veel, vandaar de oproep van Theo. Ik voel-
de me aangesproken en besloot me op te 
geven. Ik heb een eigen praktijk voor voetre-
flexzone-massage en ik ben dus veel aanwe-
zig in ons dorp. Ik ben bereid opgeroepen te 
worden als de nood aan de man is. 

Ik bleek niet de enige kandidaat te zijn met 
interesse, want met 9 personen sterk gingen 
we dinsdag 22 september jl. gemotiveerd aan 
de slag in het Montessori College in Groes-
beek. Theo had een week eerder al mogen 
proefdraaien. 

De cursus werd verzorgd door 2 instructeurs 
van de EHBO afdeling Groesbeek. Als eerste 
werd verteld dat we niet alleen zouden leren 
omgaan met de AED, maar dat we ook een 
korte reanimatiecursus kregen. Het werd een 
avond hard werken om alles af te krijgen. Ons 
werd uitgelegd hoe het hele protocol er uit 
zag, maar vooral gingen we om beurten oefe-
nen om de verschillende stappen ons eigen te 
maken.  

Zo moesten we allereerst op een veilige ma-
nier naar het slachtoffer toe gaan en bekijken 
of deze nog bij bewustzijn was. Vervolgens 
hulp zoeken en kijken of het slachtoffer nog 
ademhaalde. Dan dient 1-1-2 gebeld te wor-
den en een AED apparaat gehaald te worden, 
het liefst door een omstander, die helpen wil. 
Vervolgens moet er heel stevig op het borst-
been gedrukt worden. Dit is een hele kracht-
sinspanning. Daarna volgen 2 beademingen. 
Ook dit vereist enige oefening om het op de 
juiste wijze te doen. Als de AED gearriveerd 
is, moet deze op de juiste wijze bevestigd 
worden. Het apparaat geeft zelf gesproken 
instructies. Er volgen opnieuw borstcompres-

sies, waarmee doorgegaan moet wordt tot de 
ambulance-medewerker het kan overnemen. 
Zo zien de stappen er globaal uit (maar ik zou 
niet thuis gaan oefenen!).

Het was een erg zinvolle en actieve avond. We 
hebben heel serieus en geconcentreerd ge-
oefend, maar ook gelachen. Onze inzet werd 
beloond met een certificaat en een lesboekje 
om de stappen (in gedachten) te herhalen. 
Er wordt nog een lijst opgesteld met alle na-
men van de deelnemers. Hierover volgen nog 
instructies van de dorpsvereniging, mogelijk 
elders in deze Oorschelp.

Ik hoop van harte dat het niet nodig zal zijn 
om de AED te gebruiken, maar als iemand een 
hartstilstand krijgt is het goed om te weten 
hoe te handelen!

Gonny Delahaije

VOOR NOODSITUATIES IN HEILIG LANDSTICHTING

AED CURSUS
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Het duurt nog even, maar op 23 september 
was er een inloopavond in de Rozenhof over 
het groot onderhoud aan de Nijmeegsebaan 
in 2018. De avond was georganiseerd door 
de provincie, maar er waren ook ambtenaren 
van de gemeente Nijmegen en de gemeente 
Groesbeek aanwezig. De avond was bedoeld 
voor aanwonenden, die vragen konden stellen 
en voorstellen konden doen. Hiervoor hingen 
er overzichtstekeningen  en gaven ambtena-
ren desgewenst toelichting.

Op de tekeningen was te zien dat de inrichting 
van de weg in de toekomst anders wordt. Er 
komt een bredere en hogere scheiding tussen 
de rijbanen, die een beetje op een midden-
berm lijkt, maar die voor afslaand verkeer 
toch goed te passeren is. Aanwonenden 
kunnen dus normaal hun woning bereiken. 
De fietspaden krijgen rood asfalt en komen 
hoger te liggen dan de weg. De goot van 
klinkers, die nu tussen de weg en het fietspad 
ligt maakt plaats voor een trottoirband met 
kolken, die het regenwater moeten afvoeren. 
Ook het fietspad achter de parkeerplaats 
tegenover de Rozenhof, gelegen op grond 
van de gemeente Nijmegen wordt gelijktijdig 
opgeknapt.

Daar waar nu op het trottoir geparkeerd 
wordt zullen geen markeringen op het trottoir 
aangebracht worden. 
Ter hoogte van de Andreaslaan is geen extra 
aandacht voor veilig oversteken.

Met het noodweer van 30 augustus nog in 
gedachten was de afvoer van regenwater wel 
een hot item op deze avond. Bewoners vroe-
gen zich af of hier met de inrichting van de 
weg ook nog rekening mee gehouden wordt. 
Nee dus, het overtollige regenwater zal nog 
steeds via de gewone riolering weg moeten 
lopen. Wel zal de gemeente Groesbeek ge-
bruik maken van dit groot onderhoud om een 
persleiding te vervangen tussen het gemaal 
aan de Andreaslaan en de riolering van de ge-
meente Nijmegen aan de Panovenlaan. Deze 
leiding is verouderd en loopt nu onder de weg. 
Of daarmee ook de wateroverlast voor bewo-
ners van Pauluslaan en Andreaslaan tot het 
verleden behoort blijft moeilijk te voorspellen.

Van deze gelegenheid werd ook gebruik 
gemaakt om aandacht te vragen voor het 
feit dat ons afval opgehaald wordt tijdens 
de drukke ochtendspits, hetgeen met veel 
scholieren op het fietspad onveilige situaties 
veroorzaakt. En het, uit bezuiniging, wegha-
len door de provincie van afvalbakken bij de 
bushalten, heeft geleid tot meer verloedering 
op straat.

De provincie gaat nu verder met de verken-
ningen zoals dat heet. De komende twee 
jaren worden de voorstellen verder uitge-
werkt en vindt besluitvorming plaats over 
voorgestelde verbeterpunten.

Gabriel Trouw, 
Nijmeegsebaan 126

{ advertentie }

GEPLAND VOOR 2018 

GROOT ONDERHOUD NIJMEEGSE BAAN
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TIJDELIJKE OPVANG OP HEUMENSOORD

NOODOPVANG VOOR VLUCHTELINGEN

We hebben allemaal de beelden gezien van 
grote vluchtelingenstromen die Europa berei-
ken. Ook zijn de afgelopen tijd veel van deze 
vluchtelingen naar Nederland gekomen. Deze 
worden op verschillende locaties opgevan-
gen. 
Een van deze locaties is Heumensoord, de 
plek waar tijdens de Nijmeegse Vierdaagse 
het militaire kamp is gevestigd en op een 
steenworp afstand van Heilig Landstichting. 

Op Heumensoord heeft het COA (Centraal 
Orgaan opvang Asielzoekers) een tijdelijke 
noodopvanglocatie gebouwd. Deze noodop-
vang blijft tot uiterlijk 1 juni 2016. 
De verwachting is dat de vluchtelingen 
vaak een beperkte tijd – gedacht wordt aan 
maximaal 15 weken - op Heumensoord in de 
noodopvang zullen verblijven.
 
Een kort overzicht van wie allemaal bij deze 
noodopvang is betrokken en hoe u zelf kunt 
bedragen.

Gemeente Nijmegen en Heumen

In september 2015 besloten burgemeesters 
en wethouders van beide gemeenten mee te 
werken aan een tijdelijke opvangvoorziening 
op Heumensoord om te helpen bij de opvang 
van de grote stroom vluchtelingen uit met 
name Syrië, Eritrea, Irak en Afghanistan. In 
Heumensoord kunnen maximaal 3.000 vluch-
telingen terecht.  De gemeente Heumen gaat 
over de vergunningverlening. De afspraken 
over het zorgvuldig beheer van het terrein 
- Heumensoord is een natuurgebied en een 
waterwingebied - worden nader uitgewerkt 
met Vitens en Natuurmonumenten. Defensie 
(de eigenaar van het schietterrein) heeft be-
sloten om het schietterrein te sluiten tot aan 
de opheffing door het COA van de tijdelijke 
noodopvang Heumensoord. De gemeenten 
zijn tijdens deze opbouwfase voortdurend 
in contact met elkaar, het COA en ook met 
de omwonenden en partners zoals politie, 
brandweer en GGD.

COA

COA staat voor Centraal Orgaan opvang asiel-
zoekers. Het COA is verantwoordelijk voor 
de opvang, begeleiding en uitstroom (uit de 
opvang) van asielzoekers in Nederland.

Een asielzoeker krijgt bij aankomst onderdak, 
maaltijden en zaken zoals toiletartikelen en 
wasmiddel. Het COA levert onder andere bed-
dengoed en de eerste inrichting van de kamer 
aan asielzoekers.
Tijdens de asielprocedure ontvangt een 
asielzoeker van het COA maximaal € 58 per 
week voor eten, kleding en andere uitgaven. 
De hoogte van het leefgeld is afhankelijk van 
de gezinssamenstelling en het eventuele 
inkomen van de bewoners.  

Het COA vangt asielzoekers op en huisvest 
hen in locaties van het COA, totdat over hun 
asielverzoek is beslist door de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND), en de rechter deze 
beslissing heeft getoetst.
Asielzoekers zijn verantwoordelijk voor eigen 
keuzes. Het COA begeleidt hen daarbij. Het 
COA stimuleert zelfstandigheid, initiatief en 
zelfontplooiing van asielzoekers, zodat zij zelf 
in staat zijn vorm te geven aan hun toekomst 
in Nederland of elders.
Het COA is verantwoordelijk voor de beschik-
baarheid van voldoende opvangplaatsen voor 
asielzoekers die zijn toegelaten tot de asiel-
procedure. Het COA realiseert opvanglocaties 
in heel Nederland en onderhandelt daarover 
met gemeenten.

Rode Kruis

Het Rode Kruis is verantwoordelijk voor de in-
zameling van spullen. Het heeft een Welkom 
winkel geopend vlakbij Heumensoord waar de 
vluchtelingen terecht kunnen.
Op dit moment heeft deze Welkom Winkel 
een gedeeltelijke innamestop. Dat betekent 
dat er voor nu genoeg kleding is en dat deze 
eerst moeten worden gesorteerd en uit-
gedeeld, voordat weer nieuwe kleding kan 
worden ingenomen. Maar dit kan met de dag/
week veranderen, op het moment dat er nieu-
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we groepen aankomen of de weersomstan-
digheden veranderen. Raadpleeg daarom de 
speciale website van het Rode Kruis (http://
hulpvoorvluchtelingen.nl/winkel/nijmegen) 
voor de laatste stand van zaken. 

Het Rode Kruis verzoekt ook geen knuffels en 
levensmiddelen in te brengen want daarvan 
is op dit moment voldoende. Er zijn lopende 
afspraken over het inzamelen van speelgoed 
met onder andere basisscholen. 

STIP Nijmegen

Het blijkt dat veel mensen en organisaties uit 
Nijmegen en omgeving graag iets willen doen 
voor de vluchtelingen. Als iedereen op zijn of 
haar eigen houtje allerlei activiteiten ont-
plooit kan dat uitlopen in chaos en wanorde. 
Bovendien heeft u niet zomaar toegang tot 
het gebied waar de vluchtelingen zijn onder-
gebracht. 
Heumensoord is op dit moment een be-
schermd gebied, dat betekent dat vluchtelin-
gen wel vrij zijn om in en uit te lopen, maar 
andere bezoekers zich altijd eerst moeten 
melden bij de ingang en zich moeten legitime-
ren. Activiteiten en de namen van betrokken 
vrijwilligers worden vooraf aangemeld bij het 
COA. Alleen aangemelde vrijwilligers worden 
toegelaten.
Vandaar dat een goede lokale coördinatie van 
vrijwilligers noodzakelijk is. 
Stip Nijmegen is de organisatie die het aan-
bod van vrijwilligers en van de initiatieven 
voor de vluchtelingen die in Heumensoord zijn 
opgevangen, coördineert. Stip werkt daarbij 
samen met o.a. het COA, het Rode Kruis, en 
Vluchtelingenwerk Oost Nederland.

Op dit moment worden al veel activiteiten 
voor de vluchtelingen door vrijwilligers ver-
zorgd. Ze begeleiden sportactiviteiten, taalles, 
bordspelletjes en andere dagbestedingen en 
maken vluchtelingen wegwijs in de stad en de 
samenleving. Niet altijd is even duidelijk waar 
behoefte aan is. Stip Nijmegen inventariseert 
deze behoefte en zoekt daarbij vrijwilligers 
die zich hebben aangemeld. 

Aanmelden als vrijwilliger
Als u zich als vrijwilliger wilt aanmelden 
kan dat via het formulier dat u vindt op 
de speciale website van Stip Nijmegen 

http://noodopvang.stipnijmegen.nl.
Er wordt dan contact met u opgenomen. Om-
dat veel mensen hun hulp willen aanbieden 
kan dat betekenen dat het wellicht enige tijd 
kan duren voor er contact opgenomen wordt. 

Vluchtelingenwerk Oost Nederland

VluchtelingenWerk Nederland ontplooit een 
groot aantal activiteiten om vluchtelingen te 
ondersteunen. 
Zo geeft zij vluchtelingen in Nederland per-
soonlijke steun en aandacht, helpt zij vluch-
telingen herenigen met hun achtergebleven 
gezinsleden, begeleidt zij vluchtelingen bij 
asielprocedures en steunt zij vluchtelingen bij 
het opbouwen van een nieuw bestaan. 

Voor een deel worden deze activiteiten uitge-
voerd door betaalde medewerkers maar ook 
voor een groot deel door vrijwilligers. Nu deze 
stroom asielzoekers groot is is de vraag naar 
vrijwilligers bij Vluchtelingenwerk natuurlijk 
ook groter. Op de website van Vluchtelingen-
werk Nederland vindt u alle informatie over 
het werk van Vluchtelingenwerk en over hoe u 
kunt bijdragen. 

Een van de mogelijkheden is het versturen 
van een kaart. Wil jij vluchtelingen laten 
weten dat ze welkom zijn? Bestel dan gratis 
via de website van Vluchtelingenwerk een 
kaartenset. Schrijf een persoonlijke wens en 
steek vluchtelingen een hart onder de riem. Er 
wordt voor gezorgd dat de kaarten terecht-
komen in de asielzoekerscentra in Nederland. 
Vrijwilligers delen de kaarten vervolgens uit 
onder bewoners.

Webadressen

www.coa.nl
www.noodopvang.stipnijmegen.nl
www.hulpvoorvluchtelingen.nl
www.noodopvang.stipnijmegen.nl
www.vluchtelingenwerk.nl

Jan Lücker
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OP WEG NAAR 2020, de inwoners van Heilig Landstichting spreken zich uit. 

GESPREK MET DE SAMENSTELLERS

Op woensdag 11 november zijn in ’t Zaaltje de 
bevindingen van het rapport dat eerder aan-
geboden was aan het bestuur van de Dorps-
vereniging en het bestuur van ’t Zaaltje be-
sproken met een 50-tal dorpsgenoten. Elders 
in dit blad treft u hiervan een verslag aan.

Het kan niemand ontgaan zijn dat er middels 
de groepsgesprekken en de enquête afgelo-
pen september veel informatie verzameld is 
over de wensen en ideeën van de inwoners 
van ons dorp. 

De directe aanleiding tot dit onderzoek waren 
vragen over de toekomst van ’t Zaaltje en het 
Bosduiveltje. Als start zijn er 
gesprekken geweest met de 
omwonenden van ’t Zaaltje. 
Duidelijk is dat de omwonenden 
hierin een belangrijke stem 
hebben.

Besloten is toen tot een breder 
belangstellingsonderzoek. Ad-
viezen werden gevraagd aan ter 
zake deskundige mededorps-
genoten en aan de HAN. Dit 
belangstellingsonderzoek werd 
geconcretiseerd in groepsge-
sprekken, onder leiding van 
mensen die daarvoor een trai-
ning van de HAN hebben gehad 
en een enquête.

In een gesprek met Els de Witte 
en Pim Spaan, die dit onderzoek 
hebben uitgevoerd is het meest 
opvallende hoe overweldigend 
positief zij de opkomst en de 
reacties ervaren hebben. Het 
was leuk om te doen en de 
waardering kwam uit het hele 
dorp. Gelukkig maar, denkt uw 
verslaggever, want zij hebben er 
heel veel tijd in gestoken. 

Via de groepsgesprekken en/

of  de enquête heeft een derde van alle bewo-
ners zijn stem laten horen. 

De belangrijkste conclusie is dat de behoefte 
in ons dorp om elkaar te ontmoeten groot is!

Het rapport geeft een aanzet hoe dit te re-
aliseren. Nu zijn de bewoners zelf aan zet. 
Zij zullen zelf het initiatief moeten nemen 
voor bepaalde activiteiten: ontmoeten kun je 
niet alleen. In de gesprekken kwam ook naar 
voren hoe belangrijk burencontact en straat-
contacten zijn. We zijn benieuwd wat dit alles 
gaat opleveren.

Maria Quant

Els de Witte en Pim Spaan
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Woensdag 11 november 
zijn de uitkomsten van de 
enquête en de dorpsge-
sprekken gepresenteerd 
voor een grote groep van 
belangstellenden, voorop 
natuurlijk de bewoners van 
onze dorpskern, maar ook 
de gemeente was goed ver-
tegenwoordigd in de per-
soon van twee wethouders, 
enkele gemeenteraadsleden 
en ambtenaren. 

Allereerst een compliment 
aan de trekkers van dit 
project, Els de Witte en Pim 
Spaan, die op hun beurt zeer 
verheugd waren over de 
grote mate van betrokken-
heid vanuit de bewoners: 
ruim 200 van hen hebben 
deelgenomen aan de en-
quête en de dorpsgesprek-
ken, waardoor er een goed 
beeld is van wat er leeft 
binnen onze gemeenschap. 

Er is veel waardering voor 
de wijk: een mooie groene 
woonomgeving met veel 
rust en privacy op niet al 
te grote afstand van de 
stad, maar dit heeft ook zijn 
keerzijde: er is geen kern en 
voorzieningen ontbreken 
goeddeels. 

Een grote meerderheid van 
de bewoners vindt het be-
langrijk dat er een dorpshuis 
is, alhoewel - op de man af 
gevraagd - men er weinig 
komt. In kleine groepen 
wordt onder andere over dit 
onderwerp doorgepraat: het 
dorpshuis zou een ontmoe-
tingsplaats kunnen zijn voor 
zowel de ouderen als voor 
de jeugd. De bibliotheek kan 
ook een informatiepunt zijn. 
Op bescheiden schaal wordt 
ook gedacht aan dienstver-
lening: een spreekuur van 
een wijkverpleegkundige of 
de wijkagent, activiteiten 
voor ouderen.

Voorwaarde is wel dat ’t 
Zaaltje er wat aantrek-
kelijker uit gaat zien en er 
meer kleinere ruimtes zijn, 
waardoor het mogelijk is 

om verschillende activitei-
ten op hetzelfde moment 
te organiseren. Er gebeurt 
al veel, met name in het 
Bosduiveltje, maar dat gaat 
onherroepelijk verdwijnen. 
Hopelijk is dan ’t Zaaltje een 
goed alternatief.

Het onderzoek heeft veel 
ideeën opgeleverd die erom 
vragen verder uitgewerkt 
te worden. Op deze avond 
wordt daar een begin mee 
gemaakt. Veiligheid, welzijn, 
duurzaamheid komen aan 
bod.  De sfeer is open en 
constructief. Zoals de op-
komst bij de enquête en de 
dorpsgesprekken groot was, 
zo is ook de bereidheid om 
mee te doen duidelijk aan-
wezig. Op straatniveau ge-
beurt er al veel: men houdt 
zijn buren goed in de gaten 
en springt bij als dat nodig 
is. De dorpslunches worden 
goed bezocht; de dorpsbor-
rels kennen een wat wisse-
lender opkomst, maar ook 
daar is een stijgende lijn te 
zien.  

De belangrijkste aanbeve-
ling vanuit het onderzoek 
was: blijf met elkaar in ge-
sprek. Buurtgenoten met 
elkaar, met de Dorpsvereni-
ging, met de gemeente en 
betrokken instanties. 
Tijdens de afsluitende borrel 
gingen de gesprekken nog 
een tijdje door.

Petja Klaarhamer

PRESENTATIE ENQUÊTE

OP WEG NAAR 2020
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{ advertentie }

Weet u dat in Heilig Landstichting een bloei-
ende KBO-afdeling actief is? Wij organiseren 
maandelijks een bijeenkomst met een bij-
zondere lezing of activiteit, maken af en toe 
een reisje en hebben het vooral gezellig met 
elkaar.

activiteiten 

Op 16 december a.s. worden in ‘t Zaaltje 
kerststukjes gemaakt om de zaal sfeervol 
mee te versieren, maar ook voor onze zie-
ken en eenzamen.  Op 17 december is er ‘s 
middags een kerstviering en op donderdag 7 
januari 2016 een nieuwjaarsbijeenkomst. Met 
deze bijeenkomst gaan we een nieuw activi-
teitenjaar in.
 
informatie

Op de website van de Dorpsvereniging kunt u 
zien wat de KBO nog verder voor u kan doen.
Vanaf de leeftijd van 50 jaar kunt u bij ons 
een seniorenlidmaatschap verkrijgen voor 
slechts 26 euro per jaar. Een schijntje voor 
alles wat u daarvoor geboden krijgt.
Immers ook het blad “Nestor” met heel veel 
informatie krijgt u daarvoor 10x per jaar in de 
bus.
 
Wilt u meer weten, dan kunt u mailen: 
(kbo.hls3@gmail.com) 
of bellen met Jan Spanhoff:  024 323 36 39.

KBO Heilig Landstichting
Joop van Rossum

KBO

Zondagmiddag 20 december is er in en rond-
om de Cenakelkerk weer het traditionele 

“KINDJE ZOEKEN”

Hoe verloopt de middag:
• Om 16.00 uur start het kerstconcert.  

Pieter Gijsberts geeft met meerdere muzi-
kanten weer een sfeervol kerstconcert.  

• Om ongeveer 16.30 uur begint het spel van-
uit 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 spe-
len tijdens het “ kindje zoeken ”! 

Je kunt je daarvoor vóór 15 december opge-
ven bij :
Janneke Otten: 024-322 23 87, of
Babette van Basten: 06-20 56 63 97
e-mail: bemvanrossum@hotmail.com

      
  Werkgroep  “kindje zoeken”

KINDJE ZOEKEN
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We bladeren samen door het boek, Marieke 
van Baarle, directeur van het begraaf- en 
gedenkpark, en ik. Het is een mooi vierkant 
ringband boek in een roestrode kleur. Achter-
in staan zes kaarten: routes die je kunt lopen 
waardoor je de achtenveertig bomen kunt 
zien die beschreven staan. Peter Megens en 
Bart Bulkens hebben teksten geschreven 
bij iedere boom: interessante sagen en le-
gendes, allerlei wetenswaardigheden. Op de 
begraafplaats verbinden de bomen “ons volk 
hier beneden met ons volk hier boven”, lees 
ik. Ze vormen de brug tussen hemel en aarde. 

Het boek bestaat voor de helft uit foto’s: 
bomen in volle bloei en in herfstkleuren. Op 
iedere pagina staan daarbij detailfoto’s van 
bloemen, zaden en knoppen. Mijn oog valt op 
een Gingko Biloba, de Japanse notenboom, 
en ik lees: “ ook wel ‘Hiroshima’s tree of hope’ 
genoemd omdat het in augustus 1945 het 
enige leven was dat de vernietiging in het epi-
centrum overleefde.” Ik blader verder, zie een 
plaatje van felkleurige bloemen. Het is de Ju-
dasboom die in de herfst lange peulen krijgt. 
“De tranen van Jezus vielen op het hout zodat 
van die tijd af de boom op alle plaatsen bloeit, 
zelfs op het oudste hout. De bloemen bloeien 
rozerood, de kleur van de schaamte.”

De zakdoekjesboom of vaantjesboom is Ma-
rieke’s lieveling. “Hij past zo goed bij de be-
graafplaats,” zegt ze. Als hij in mei bloeit, is hij 

overladen met zakdoekjes, die in feite niet de 
bloemen maar de grote schutbladeren zijn. De 
zakdoekjes staan voor verdriet. In de herfst 
hangen er een soort nootachtige vruchten 
aan de takken, Marieke heeft er eentje liggen. 
Er komt nog meer tevoorschijn: op een houten 
schaal liggen mispels en pimpernoten. 

Ze wijst op twee bolvormige objecten op de 
schouw, dat zijn de wortels van twee conife-
ren die de grond uit moesten. Ernaast staan 
grote houtsculpturen. Op een klein stukje 
muur hangen gedroogde bladeren die voor-
zichtig met doorzichtige tape bevestigd zijn. 
Ik herken het hartvormige blad van de hart-
jesboom en de propellertjes van de esdoorn. 
Het verbaast me niets dat het bomenboek 
hier zijn oorsprong vindt.

Als ik het boek weer wil sluiten zie ik op de 
eerste pagina een gedicht van Franca Ja-
busch:

Heb je ook een hart                                                                                                                 
vroeg het meisje aan de boom                                                                                                    
Alles heeft een hart antwoordde de boom.                                                                    
Waar zit jouw hart dan                                                                                                                   
vroeg de jongen                                                                                                                              
Daar waar je de armen omheen slaat                                                                                        
daar zit mijn hart.

Esther Hinne

TUINEN IN HEILIG LANDSTICHTING

HET BOMENBOEK
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Nodig uw buurman of buurvrouw eens uit om gezellig 
samen te eten. Elke dag kunt u bij Rozenhof alleen of 
met elkaar een warme maaltijd nuttigen.
De kok zorgt dat er elke dag een lekker etensmaal klaar 
wordt gemaakt voor mensen die niet meer elke dag 
voor een complete maaltijd kunnen zorgen of geen zin 
hebben om voor zichzelf te koken.
Het gaat om lekker eten, maar vooral ook om een keer 
gezellig samen te kletsen en er eens uit te zijn.

Zoals maandelijks met de Dorpslunch gebeurt, zo kunt 
u ook een keer zelf met wat vrienden komen eten.

U kunt uw contacten op pijl houden en genieten van 
een uitje in Heilig Landstichting.

Er wordt een 2-gangenmenu geserveerd, dat wil zeggen 
een klein voorgerecht en een dagschotel als hoofd-
maaltijd.
U kunt elke dag mee-eten voor slechts 10 euro. Aan-
melden is gewenst maar is niet noodzakelijk.
De Rozenhof is dagelijks geopend voor de lunch van 
12.00 – 14.30 uur en voor diner van 17.00 -21.30 uur 

Diane Vermeulen

STICHTING HADIYA REIZEN
Stichting Hadiya Reizen heeft 
besloten haar klanten elk jaar 
iets zeer speciaals te bieden. 
Vorig jaar was dat Noord 
Soedan en in 2016 zal dat Ma-
dagaskar zijn. Afgelopen jaar 
hebben wij het eiland verkend. 
We waren zeer gecharmeerd 
door de sympathieke bevolking 
en bijzonder onder de indruk 
van de wonderlijke natuur. Als 
extra bonus: in juli zijn de bul-
truggen voor de kust te zien. 
Met een klein bootje varen we 
gewoon naar ze toe!

Op deze eenmalige rondreis 
is er maar plaats voor zeven 
personen. Veelal zullen we de 
natuur bezoeken onder bege-
leiding van de dorpelingen zelf. 
We proberen ook zoveel moge-
lijk bij kleinschalige projecten 
te logeren en tussen de bevol-
king te eten. En zo stimuleren 
we ook hier de plaatselijke 
economie.
Madagaskar, zomervakantie 
2016

Op de aanstaande wandelreis 
in de Sinai kunnen dit keer 
ook niet-wandelaars mee. We 
gaan dan parallel de woestijn 
verkennen, waarbij we altijd 
gezamenlijk zullen dineren, 
overnachten en ontbijten. 
Omdat de wandelroutes an-
ders lopen dan de andere 
(niet-wandel)route lunchen we 
gescheiden. We beginnen en 
eindigen de reis gezamenlijk 
in het strandhotel. Daar kan 
gesnorkeld of gezwommen 
worden.
Sinai wandelen 19-26 februari 
2016

Donaties
De projecten van Stichting 
Hadiya reizen zijn alleen mo-
gelijk met steun van jullie. De 
moestuin, de buurtsuper en de 
schoonmaakactie kunnen niet 
zonder subsidies en donaties.  

Voor informatie kan je mailen 
naar: info@hadiyareizen.nl

uit de nieuwsbrief van 
Marion Meulenbroek

Een gedekte tafel bij ROZENHOF en niet afwassen!

SOCIAAL UIT ETEN

Deze foto’s zijn van de Jan-boom. 
U heeft hierover in de vorige Oorschelp 

kunnen lezen.
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Lieve kinderen,

De Pieten en ik vonden het weer heel erg leuk om 
jullie te bezoeken!
Omdat het ook dit jaar niet lukte om met 
Amerigo te komen kon ik gelukkig in de bakfiets! 
En daar stonden jullie al buiten te zingen en 
te zwaaien!! 
Jullie hebben me erg verwend met mooie tekeningen, 
zeg! En die prachtige Pieten die jullie hadden 
geknutseld, heel knap gedaan!
En ik vond het dansje ook zo goed dat was 
ingestudeerd en de omhaal van Seb en het 
proefje van Siebren. De Pieten proberen het nog 
steeds na te doen , maar het is ze nog niet 
een keer gelukt!
Volgend jaar komen we graag weer!

Nou dag hoor,

Sinterklaas

{ advertentie }
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Hartverwarmende Franse chansons in ‘t Zaaltje.

Tijdens de dorpsborrel op 29 november hebben de aanwezigen kunnen genieten van prachtige 
Franse chansons, gebracht door Les Copains. De groep bestaat uit Paul Drijvers, zang en gitaar, 
Philip Woudenberg, contrabas en zang en Henk Kuik, accordeon, gitaar en zang.
Schitterende chansons, kort toegelicht, leuk gebracht. Mooi samenspel; de instrumenten waren 
goed met elkaar in evenwicht. Heerlijk om naar te luisteren. Het publiek was dan ook duidelijk 
enthousiast. 
Les Copains treedt vaker op en is ook in te huren. Kijk voor het concertprogramma en overige 
informatie op de website:  www.lescopains.eu

Marleen Moggré

KORTE BERICHTEN

Concerten in de Cenakelkerk.

Op zaterdag 19 december a.s. geeft het koor  Carmina Ludens een kerstconcert met als thema
 “Kind van het licht”.  Het concert begint om 20.00 uur.

‘Feest van Licht’ in Museumpark  Orientalis.

Ook dit jaar zal er een groots kerstevenement zijn bij museumpark Orientalis. 
Kijk voor meer informatie over het ‘Feest van Licht’  op de website van Museumpark 
Orientalis (www.museumparkorientalis.nl)  of op de website van de Dorpsvereniging 
(www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl).

De Digitale Oppascentrale.

De digitale oppascentrale is twee jaar geleden opgericht. Er is een mooi bestand van oppassen en 
oppasgezinnen. Er zijn ook wisselingen en daardoor zijn nieuwe aanmeldingen altijd welkom.
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar oppas@dorpsverenigingheiliglandstichting.nl
Vermeld daarin uw naam en de naam en leeftijden van uw kinderen.

Lies van Campen en Isolde Smale

Melkpakken en blik bij plastic afval

Melkpakken, blikjes en drankpakken mogen vanaf 1 juni van dit jaar in dezelfde afvalzak als 
het plastic. Bij drankpakken gaat het om ‘kartonnen’ verpakkingen als die van melk en sap. Het 
Nijmeegse milieubedrijf Dar maakte eerder al bekend dat de verdere scheiding van het afval er dit 
jaar zat aan te komen. 
De aangesloten gemeenten zouden afzonderlijk besluiten of ze zich bij het initiatief zouden 
aansluiten. Inmiddels hebben alle 6 gemeenten - Nijmegen, Wijchen, Groesbeek, Heumen, Druten 
en Beuningen - dat gedaan. 
Vooralsnog blijft de zogenoemde doorzichtige Plastic Heroes-zak in gebruik voor het plastic, en nu 
dus ook voor het blik en drankkarton.

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

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

interieurarchitectuur + grafische vormgeving

{ advertentie }

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.

ledenvergadering van de Dorpsvereniging
De Algemene Ledenvergadering Vergadering  2016 wordt gehouden op  woensdag 2 maart 2016 om 20:00 uur in ‘t 
Zaaltje. U bent van harte welkom.



19december 2015

{ advertentie }
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SCHADUW EN LICHT

co
lu

m
n

Terwijl ik dit schrijf is onze wereld in de 
ban van terreuraanslagen. Parijs, Mali, 
Beiroet, Turkije. Honderden onschuldige 
slachtoffers, kinderen en mensen zoals u en 
ik, die bezig waren met hun dagelijkse leven. 
Volop dreiging en spanning. Extra optreden 
van politie en militairen dichtbij: Brussel, 
Hannover, de Randstad, sportevenementen in 
Nijmegen. De donkere, zwarte kant van onze 
wereld overschaduwt even het leven. Ook bij 
mij, hier in Heilig Landstichting, mijn eiland 
van rust en veiligheid. In gesprekken proef 
je angst en onzekerheid. Je voelt boosheid 
en droefheid over deze zinloze barbaarse IS-
daden. Ik heb er ook last van. 

Het helpt niet ons door deze angst te laten 
regeren. Ik laat mijn manier van leven en onze 
wereld niet afpakken. Zoals de natuur heeft 
ook het samenleven van mensen een donkere 
en een lichte kant. Licht en schaduw horen bij 
elkaar. Hoe vervelend de schaduw soms ook 
is we moeten ermee om leren gaan. Ik laat mij 
leiden door de lichte, optimistische kant van 
het leven, zonder mijn hoofd in het zand te 
steken. Alleen licht geeft energie en leven. 

Terreur door groepen radicale fanatici is er 
altijd en overal geweest. In mijn leven waren 
dat bijvoorbeeld de IRA, de ETA, de RAF en nu 
Al Qaida en IS. Oorlogen zijn er ook altijd en 
overal geweest. De mens is tot alles in staat 
van goed tot kwaad. Zelfbeheersing is een 
kunst. Hoopgevend is dat over de eeuwen 
heen de mensheid minder geweld is gaan 
gebruiken. Een schrale troost voor vandaag. 

In 2015 de wrede terreur van IS, onder de 
vlag van de Islam. Duizend jaar geleden  de 
moordende Kruisvaarders onder de banieren 
van het christendom. Tienduizenden  moslims 
en joden werden toen bloeddorstig ‘als 
ongelovige honden’ de dood ingejaagd. Toen 
en nu radicale groepen fanatici die geweld, 
moord en doodslag gebruiken, blind gedreven 
door de eigen, ene waarheid. Iedereen die 
anders denkt is de vijand. De vijand moet 

worden vernietigd. Open vragen stellen, 
luisteren en gesprek bestaan niet. 

Het is zoals burgemeester Aboutaleb van 
Rotterdam, zelf moslim, zei. Iedereen is 
verschillend. Moslim of niet-moslim, moslims 
onderling, blank of donker. De overeenkomst 
is dat wij mens zijn. Op zoek naar liefde en 
geluk. Iedereen hoort daarbij, samen zijn 
we ‘wij’. Alleen idioten die anderen hun wil 
opleggen via de loop van een kalasnikov 
horen er niet bij. 

Heilig Landstichting is geen Schilderswijk, 
Molenbeek of een banlieu van Parijs. Hier 
geen jonge moslims die afdrijven naar IS en 
vergiftigd zijn door haat. Hier op onze eigen 
manier aandacht voor elkaar, wie of wat 
je ook bent. Maar je hebt het niet voor het 
zeggen waar je als kind terecht komt. 

Wat ben ik blij dat wij juist nu ons museum 
Orientalis hebben. Een open ontmoetingsplek 
van culturen. Orientalis, mooi gelegen 
museumpark die de dialoog stimuleert tussen 
culturen en religies, tussen godsdienstigen 
en niet-godsdienstigen. Niet om elkaar te 
bekeren, maar om anderen beter te leren 
begrijpen. Misschien ook wel om de wereld 
een beetje te snappen en het samen goed te 
hebben. 

In deze tijden van schaduw nodigt Orientalis 
ons uit voor het Feest van Licht. Ik ga erheen.

Fijne feestdagen
vol Licht!  

Jans Bekhuis 


