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Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting

in dit nummer o.a.:

van de redactie van de voorzitter koningsdag 2016 stekjesmarkt  
agenda alv bert bruil neemt afscheid duurzaam hl 2020 een wo II 

ambulance nextdoor-app doet en ontmoet zondermeer op naar 2020 
wolfskind korte berichten de column etc.
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E
en editie boordevol plannen en vragen 
voor de toekomst. Ook een editie 
boordevol verslagen van activiteiten die 

hebben plaatsgevonden.
En daarnaast hebben we ook weer een 
Ondernemer op de Landstichting en, behalve 
de aangekondigde kunstmanifestatie, Kunst 
óver de Landstichting. 

Wij zijn trots op het stuk van Jan Barendsen 
over de WO II Ambulance van de heer Smits. 
Hij mailde ons of het niet leuk zou zijn om een 
stuk te schrijven over de ambulance, die op de 
Joanneslaan staat. Wij vroegen hem of hij het 
wilde doen. We wisten toen nog niet dat hij de 
aangewezen persoon was om dat te schrijven 
aangezien hij de invasie zelf had meegemaakt 

en daaraan levendige herinneringen had. Fijn 
dat hij het stuk heeft willen schrijven.

Tot slot willen we wijzen op het interview met 
Bert Buil. Als u het nog niet gehoord had dan 
leest u nu, en het is echt waar, dat Bert en zijn 
vrouw Coby stoppen met het beheer van ’t 
Zaaltje. Het is niet voor te stellen dat we hen 
daar niet meer zullen ontmoeten. 
Bert en Coby ook van deze plaats: DANK en 
alle goeds voor de toekomst

Allen een goede zomer gewenst.

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 september verschijnen. Nieuwe kopij inleveren tot 1 september 2016.

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

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

De OORSCHELP wordt gedrukt door Druk & Vorm, Heyendaalseweg 241, 6525 SH Nijmegen 

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.nl.  

De contributie bedraagt €12,- per jaar per huishouden of adres.
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D
e lente is bijna achter de rug en de 
zomer ligt voor ons. Een mooi tijdstip 
ieder jaar. 

De avonden lengen steeds verder, wat 
uitnodigt om buiten bezig te zijn in de tuin, 
te wandelen, hard te lopen, te fietsen en al 
waar u van houdt. Het lijkt wel of de mensen 
elkaar gemakkelijker en vrolijker groeten. 
Eergisteren was ik vrij vroeg wakker. Ik 
hoorde de vogels buiten opgewekt fluiten en 
dacht: “Kom op, Theo, het is nog vroeg, maar 
laten we een stukje gaan rennen”. Zo tegen 
zeven uur liep ik het bos in vanuit de Koning 
Davidlaan langs de schutting van Orientalis. 
Na 100 meter liep ik een reetje tegen het lijf, 
echt een schattig dier. Verschrikt natuurlijk, 
schoot het heen en weer, maar het kon niet 
direct het bos inschieten. Het rende een tijdje 
recht voor me uit: een prachtig en ontroerend 
gezicht. Mijn dag kon niet meer stuk. Ik heb 
die mooie ochtend dan ook een stuk verder 
gelopen dan gewoonlijk. 

Nu, op zondagavond, zit ik dit stukje te 
schrijven: moe, maar gelukkig. Het hele 
weekend de kinderen (3 jongedames) met 
aanhang en een rits kleinkinderen over de 
vloer gehad. Prachtig, daar kan geen vakantie 
of concert tegenop. Daar leven we voor.  

Maar goed, ook het gewone leven in Heilig 
Landstichting gaat verder. Hoe staat het met 
Heilig Landstichting en haar plannen in het 
kader van het Dorpsonderzoek en van de 
werkgroep Horizon 2020? 
De themagroepen beginnen langzamerhand 
gestalte te krijgen, zo ook de plannen met 
ons Dorpshuis. Het Stichtingsbestuur houdt 
u van de voortgang op de hoogte en hoopt op 
niet al te lange termijn de concrete plannen 
aan de bewoners van Heilig Landstichting, 
inclusief de omwonenden, voor te leggen. We 
zijn benieuwd. 

U realiseert zich dat het aantal activiteiten 
binnen Heilig Landstichting fors is 
toegenomen en nog steeds toeneemt. 
Dat is prachtig, maar dat heeft zijn keerzijde. 
De Dorpsvereniging teert fors in op zijn toch 
al geringe reserves. Voor het lopende jaar 
toont de begroting van de Dorpsvereniging 
een flink gat. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van 2 maart 2016 
bespraken wij de financiële situatie van de 
Dorpsvereniging met de aanwezige leden. 

We hebben nu een helder financieel overzicht 
en zullen tijdens een ingelaste Algemene 
ledenvergadering op 6 juli de financiën met u 
bespreken en met een voorstel komen voor 
een oplossingsgerichte aanpak. 
Het overige programma van deze 
ledenvergadering wordt nog samengesteld. 
We houden u op de hoogte.

Geniet van de zomer en van elkaar. Wees 
vriendelijk en houdt de honden aan de lijn, 
zeker als ze springerig van aard zijn.

Theo de Witte, 
voorzitter bestuur van 
de Dorpsvereniging 

VAN DE VOORZITTER
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W
oensdag 27 april was een bewolkte 
dag maar we kijken terug op een 
hele gezellige viering van deze 

Koningsdag. Samen muziek maken, jeu de 
boules spelen en alle andere activiteiten 
hebben gezorgd voor verbinding tussen vele 
dorpsgenoten.
Door de slechte weersverwachting werd het 
feest dit jaar gedeeltelijk binnen gevierd. 
De vrijmarkt en de stekjesmarkt waren 
ondergebracht in het Bosduiveltje. Er kwam 
een enthousiaste groep dorpelingen op 
af. Kinderen vermaakten zich buiten met 
de grote bellenblaas. Het lukte om samen 
een paar hele grote zeepbellen te maken. 
Geschminkt werd er volop en velen liepen 
dan ook met een vlaggetje op de wang. Als 
vanouds werd de grote sjoelbak weer met 
veel plezier gebruikt door jong en oud.
Rond het middaguur startte de djembé 
workshop “Jambo Afrika” onder de leiding van 
Oumar Dioubaté. Hij gaf op een inspirerende 
manier les. Een geweldig succes. Samen 
muziek maken, meegenomen in het ritme 
van de trommels. Inspanning, concentratie en 
ontspanning, het was allemaal af te lezen op 

de gezichten van de deelnemers!
Na een broodje hotdog en een glaasje 
oranjebitter ging men met elkaar lopend 
op weg naar de nieuw aangelegde jeu de 
boules baan bij het speeltuintje in het dorp. 
Wethouder Ria Barber en beleidsmedewerker 
Flip Hatzman van de gemeente Berg en Dal 
waren aanwezig. Na introductie door Henk 
Bongers (jeu de boules commissie), hield de 
wethouder een mooie toespraak en deed zij 
de officiële opening van de jeu de boulesbaan.
De lanencompetitie kon van start gaan. 
Serieus maar ook met veel humor en gelach 
werd de wedstrijd door alle leeftijden 
gespeeld. Met de Nijmeegsebaan als 
trotse winnaar. Zij namen de wisselbeker 
in ontvangst! Het was een geluk dat het 
droog bleef tijdens het hele spel. Een glaasje 
glühwein smaakte iedereen goed bij de 
temperatuur van die dag!
Een mooie impressie van de Koningsdag is te 
vinden op de website van de Dorpsvereniging: 
www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl

Odette Wolbert

KONINGSDAG 2016
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D
e stekjesmarkt was dit jaar vanwege 
het koude weer niet buiten, maar in het 
Bosduiveltje. 

De avond van te voren werd er aangebeld; 
daar stond Els van de Koning Davidlaan 
voor de deur met een grote doos met voor 
gezaaide cosmea en éénjarige stokroos. We 
mochten de plantjes gewoon uitdelen aan de 
liefhebber. “Eénjarige stokroos?” vroeg ik me 
af, nog nooit van gehoord. Was de stokroos 
niet altijd tweejarig? Maar Els verzekerde me 
dat er éénjarig op het zakje had gestaan. Ik 
bleek niet de enige onwetende, eigenlijk stelde 
iedereen op de stekjesmarkt meteen dezelfde 
vraag: “bestaan er dan éénjarige stokrozen?” 
Na op Google gezocht te hebben weet ik nu 
wel beter, “je krijgt vast gelijk Els, die gaan 
deze zomer nog bloeien.” Gelukkig heb ik er 
één in de voortuin gezet.
Nog voor Harriët en ik het Bosduiveltje 
binnenstapten, kwam José van de 
Thaddeuslaan al aangelopen. In haar handen 
een grote plantenbak met daarin plantjes als 
citroenmelisse en schildersverdriet. Ze moest 
zelf naar een verjaardag in het westen van 
het land, maar de plantjes mochten verkocht 
en de plantenbak hoefde ook niet terug, de 
opbrengst kon in de dorpspot. Zo liep menig 
dorpsgenoot die ochtend met plantenstekjes 
binnen. Anna van de Lucaslaan was het 
gelukt een blauwe regen te stekken. Die was 
meteen verkocht. Een bewoner die nog niet 
zo lang op de Mozes en Aaronlaan woont, 
had plantjes nodig voor de schaduwtuin. 

Met wolfsmelk, viooltjes en nog veel meer 
schaduwbloeiers in een grote doos ging ze blij 
huiswaarts. Alle plantjes kostten één of twee 
kwartjes, dus daar hoefde niet lang over te 
worden nagedacht. Theo van de Petruslaan 
bracht zijn planten en ging nòg een keer naar 
huis, omdat hij veel te veel tomatenplantjes 
had gezaaid. Die kon hij hier vast wel kwijt. 
Op de valreep kwam Huub van de Josuelaan 
nog, die heeft altijd bijzondere planten. Menig 
plant van hem sierde de afgelopen jaren 
mijn voortuin al. En stekjes van zijnphlomis 
heb ik dit jaar weer als stek doorgegeven. 
Dit jaar koos ik een spaanse kapoen, najaar 
margrieten en het leeuwenbekje, dat een 
plekje in de tuinmuur kreeg en zich daar 
meteen thuis voelt. Dat wat aan stekjes 
overbleef hebben Harriët en ik maar onder 
elkaar verdeeld. Bij mij hebben ze achter in de 
tuin een plekje gekregen.
Nu is het heerlijk lenteweer en na de regen 
van de afgelopen dagen schiet alles omhoog. 
Niets heerlijker dan een wandelingetje door 
eigen tuin en bij alles even stil staan. Voor de 
achterste border neem ik extra de tijd. Het 
is een ‘dorpsbordertje’ geworden want ik zie: 
Huub, Theo, Els, Els, Els, José, José, Harriët 
(zeven maal vanwege even zoveel juffertjes in 
het groen) en Anna. Met dank aan een ieder 
die plantjes naar de markt heeft gebracht: het 
is een bont gezelschap geworden en dat zal 
vast in meer tuinen het geval zijn!

Esther Hinne

DE STEKJESMARKT
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{ advertentie }

19.30-20.00: 
Ontvangst en koffie, aangeboden 
door bestuur

20.00-20.45
1.  Opening.
2.  Notulen van de algemene 

ledenvergadering van 2 maart 2016.
3.  Benoeming nieuwe penningmeester 

Han van Wijk
4. Begroting 2016

5.  Verhoging contributie 2016

6.  Aankondiging 10-jarig bestaan 
Dorpsvereniging in 2017  

7.  Rondvraag 

Pauze

21.00 -21.30 
Presentatie Boek door Ton Vogels

DATUM: WOENSDAG 6 JULI 2016 20.00 UUR IN ’T ZAALTJE.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

DORPSVERENIGING

HEILIG LANDSTICHTING

AGENDA
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DE BEHEERDER VAN ‘T ZAALTJE

BERT BUIL NEEMT AFSCHEID

Iedereen, die wel eens in ‘t Zaaltje komt, kan 
ervaren hoe goed alles geregeld is. Wie zit 
daar achter? Dat is de beheerder; dat is Bert 
Buil. 
In 2008 was er dringend behoefte aan een 
beheerder, want in ‘t Zaaltje zouden vierdaag-
selopers verblijven. Bert ging bijna met pen-
sioen en hij wilde dat wel doen, maar alleen 
voor die vierdaagseweek en uiterlijk tot I sep-
tember van dat jaar. Maar men kon niemand 
anders vinden en Bert werd gevraagd nog 
een poosje aan te blijven. Dat “poosje”werd 
8 jaar! Want anderhalf jaar geleden heeft 
Bert aangegeven, dat hij per I augustus 2016 
er mee wil stoppen. Hij wil nou ook wel eens 
echt met pensioen en doen wanneer en wat 
hij zelf wil, al zal hij de sociale contacten wel 
gaan missen. En ook zijn vrouw Coby krijgt 
dan rust, want dit “baande”van beheerder 
geeft zoveel werk, dat ze het samen doen. 
Coby weet alles, kan alles en doet alles; ze is 
onmisbaar en onvervangbaar. De taken van 
de beheerder zijn zeer divers: onderhoud, 
reparaties, schoonmaak, aanpassingen aan-
brengen, verhuur, bardiensten, klaarmaken 
voor verschillende activiteiten, overleg met 
gebruikers, beheer van de kas en het facture-
ren aan de huurders. 

Niet alleen ‘t Zaaltje, maar ook het Bosdui-
veltje valt onder het beheer. De vaste ac-
tiviteiten nemen niet zoveel tijd in beslag. 
Dat gaat gewoon zijn gangetje. Sommige 
gebruikers kunnen alles zelf. 
Ze ruimen ook zelf op en laten 
het achter zoals ze het hebben 
aangetroffen. Meer incidentele 
gebruikers moeten wel eens 
aangespoord worden om even 
mee te helpen. Het is voor Bert 
en Coby ook prettig, als de ge-
bruikers hen niet in de rommel 
achterlaten. Uiteraard zijn er 
ook minder leuke kanten aan 
het vak. Een lekkend dak of 
een verstopte wc moeten op 
korte termijn, vakkundig en be-
taalbaar, gerepareerd worden. 
En dat moet Bert ook maar 

allemaal regelen. De voorbereidingen voor de 
vierdaagseweek beginnen al in januari. Dan 
moeten de mensen worden aangeschreven 
of ze weer gebruik willen maken van de ac-
commodatie. Want er is een groep van vaste 
gasten. Via deze vaste gasten moeten er ook 
nieuwe worden gevonden. Er kunnen wel 50 
tot 70 gasten verblijven. Bert en Coby begin-
nen al met het doen van de inkopen. Tijdens 
de vierdaagseweek zijn er 5 of 6 man extra 
nodig: de bedden moeten vanuit de opslag in 
Groesbeek naar ‘t Zaaltje worden gebracht 
en opgebouwd worden en opgemaakt. Tij-
dens het diner moet er geholpen worden met 
klaarzetten, verdelen en opscheppen. Want 
de lopers krijgen niet alleen hun logies, maar 
ook een uitgebreid, zeer goed verzorgd ont-
bijt, een lunchpakket en een 3-gangen diner. 
Bert en Coby wisselen elkaar af, want er moet 
altijd iemand aanwezig zijn. De lopers. die 
het eerst vertrekken, moeten al om half drie 
‘s nachts kunnen ontbijten. Verder zijn er na-
tuurlijk allerlei drankjes en versnaperingen te 
krijgen en er moet orde en rust zijn. 
De vierdaagselopers zijn hier geen klant, ze 
voelen zich echt gast. En daar is Bert met 
recht trots op. De mensen willen dan ook elk 
jaar graag terugkomen. En nu is de vierdaag-
se van dit jaar de laatste klus. Bert en Coby, 
hartelijk dank voor al jullie goede zorgen en 
geniet maar van de welverdiende rust.

Marleen Moggré
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Op 19 mei had de werkgroep Duurzaam HL 
2020 haar eerste bijeenkomst. Een onder-
werp, dat velen in ons dorp belangrijk vinden, 
zo bleek uit de dorpsgesprekken.

Iedereen in de groep heeft “iets” met natuur, 
landschap, energie. De meesten van ons ste-
ken graag hun handen praktisch uit de mou-
wen, bijvoorbeeld door duurzame lampen aan 
te brengen, bomen te snoeien enzovoort. 
Philip is op zijn supersnelle elektrische fiets 
gekomen, waarmee hij iedere dag 30 kilo-
meter naar zijn werk aflegt, zoevend voorbij 
de files en fit op zijn werk komt. Tom heeft 8 
jaar geleden de eerste zonnepanelen van ons 
dorp op zijn dak aan de Lucaslaan gelegd. Tiny 
beheert een landgoed aan de Meerwijkselaan 
en ga zo maar door. 
We hopen u te inspireren en een stapje verder 
te brengen met duurzaamheid. Het bruis-
te van de ideeën! We hebben verschillende 
thema’s benoemd, waar we iets aan zouden 
kunnen doen. Isolatie van woningen lijkt ons 
wel een topper. Of zonnepanelen: er zijn veel 
daken in ons dorp. In de Andreaslaan is er-
varing met het gezamenlijk aanpakken van 
spouwmuur isolatie. Collectief doen is finan-
cieel aantrekkelijk En het groenonderhoud en 

‘kleiner leven’ en …. Nog veel meer ideeën dus.
We willen klein beginnen met iets concreets: 
een thema avond organiseren over energie. 
En een groter thema oppakken waar we een 
succes van maken. Natuurlijk sluiten we ons 
aan bij de initiatieven die al gaande zijn bij de 
gemeente. Hierover volgt in de volgende Oor-
schelp, het Oorbelletje en de dorpsmail meer 
informatie.

Met vriendelijke groet van de werkgroep 
Duurzaam HL 2020,
Tiny Wigman, Mireille Nefkens, Tom Spanings, 
Philip Wolbert, Gerrit Coenen, Mark van ‘t Hof, 
Helen van de Ven en Lies van Campen

Lies van Campen

DE EERSTE BIJEENKOMST

DUURZAAM HL 2020 

{ advertentie }

administratie

spullen

tijd

professional organizer
Marian Habets

Wilt u meer 
ruimte en overzicht 

in huis en hoofd?

LandstichtingHeilig
hulpbijordenen.nl
(024) 37 92 444

hulp bij ordenen
ZonderMeer
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Regelmatig  maak ik vanaf mijn woonhuis aan 
de Koning Davidlaan een jogging rondje over 
de Landstichting en zie dan bij no. 3 van de 
Joanneslaan sinds kort een spectaculaire mi-
litaire ambulance staan, blijkens een schildje  
nog uit de tijd van de geallieerde landingen in 
Normandië, 6 juni 1944.

Ik was toen 16 en herinner me die dag nog 
goed: op straat groepjes opgewonden men-
sen, die het op de BBC (op een ergens ver-
stopte radio) hadden gehoord.
Het was bewolkt en er stond een tamelijk 
harde wind zodat we ons hart vasthielden of 
het wel goed zou aflopen; naar de “invasie” 
(een synoniem voor de bevrijding) hadden we 
in het bezette Nederland immers al zo lang  
uitgekeken…

Alle reden dus – en zeker met de 6e juni in 
zicht- om eens contact te zoeken met de 
eigenaar, de heer Bert Smits.
Op de foto ziet u hem naast die ambulance 
staan; uiteraard trots op dit unieke voertuig 
en graag bereid om daar wat meer over te 
vertellen.

Het is een Amerikaanse Dodge uit 1943 met 
een ruimte voor vier 
brancards, die inder-
daad bij de invasie is 
ingezet.  
Aan de voorzijde 
van de motorkap 
een groen bordje 
waarop te lezen –op 
de foto misschien 
met een vergroot-
glas-  de aanduiding 
St. Mère Eglise, 
een dorpje vlak bij 
de Utah en Omaha 
beaches, waar de 
landingen hebben 
plaatsgevonden.
In en om St. Mère 
Eglise is fel gevoch-
ten; wereldbekend 
is het geworden, 

doordat in de nacht van 5 op 6 juni 1944 een 
US parachutist daar op de kerktoren met zijn 
parachute is blijven hangen; ondanks het 
Duitse geweervuur heeft hij dat overleefd. 
Nog vorig jaar heeft de heer Smits op die 
kerktoren die parachute zien wapperen.

Diens werkzaam leven –thans is hij 75-  
speelde zich af in de autobranche, maar het 
was vooral zijn belangstelling voor WO II, 
die hem in contact bracht met de vereniging 
Wheels, een club van bezitters van militaire 
voertuigen uit die periode; via hen kon hij deze 
ambulance verwerven.

Veel heeft hij gereisd; niet alleen naar de 
Europese slagvelden maar ook bijv. naar Ca-
nada, waar hij met talrijke veteranen contact 
heeft gehad.
Zijn eerstkomende optreden met de ambu-
lance ligt echter dichter bij huis, nl 
de Maas en Niers rit te Gennep, waar u i.v.m. 
een Wheels evenement op zondagmiddag 26 
juni a.s. de ambulance kunt zien rijden.
Na 73 jaar ditmaal in een vrediger omgeving!
                                                                                   

Jan Barendsen

OLDTIMER OP DE OPRIT

EEN WO II AMBULANCE 
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INTERVIEW MET DE INITIATIEFNEMER PAUL PULLES

NEXTDOOR-APP

Uit de dorpsenquête en de gesprekken met 
dorpsbewoners is naar voren gekomen dat 
voor meerdere onderwerpen communicatie 
prettig is. Vandaar dat we nadenken over de 
ontwikkeling van een digitaal platform voor 
ons dorp.  De lancering van de Nextdoor-app 
doorkruiste deze plannen, maar sluit ook aan 
op deze behoefte. Reden voor ons om con-
tact te zoeken met Paul Pulles, initiatiefne-
mer van de Nextdoor-app in ons dorp.

Heb jij bij de lancering van de Nextdoor-app 
een doel voor ogen gehad en werkt het in-
derdaad op die manier?
Paul Pulles: Het was van mij geen doordacht 
plan om de Nextdoor-app te lanceren. Ik zag 
een review hierover op internet en besloot de 
app aan te schaffen en uit te proberen. Toen 
ik zag dat het zo makkelijk ging, heb ik eigen-
lijk direct de eerste 10 uitnodigingen voor een 
Nextdoor-app verstuurd. Bij elke aanmelding 
kreeg ik de kans om weer 10 mensen uit te 
nodigen. De reacties waren positief en zo kon 
ik al snel het hele dorp uitnodigen. 

Vind je dit ook een rol voor de dorpsvereni-
ging?
Paul Pulles: Het doel was een mogelijkheid 
creëren om op een laagdrempelige manier, 
makkelijk met elkaar te communiceren. Over 
allerhande dingen, zoals spullen te koop aan-
bieden, elkaar waarschuwen voor inbrekers.  
Ik moet zeggen dat het inderdaad goed werkt 
op deze manier. Je zult zelf de foto’s gezien 
hebben van de mogelijke autodieven?  Het 
had waarschijnlijk veel langer geduurd, als dit 
allemaal via de “dorpsomroeper” had gelo-
pen. Bovendien is het fijn dat je zelf iets kan 
plaatsen, zonder afhankelijk van een ander te 
zijn. 
Dit zijn leuke bijkomstigheden die in de prak-
tijk duidelijk worden, nogmaals, het was geen 
vooropgezet plan van mij. 
Dus heb ik ook niet vooraf gedacht aan de 
dorpsvereniging hierin. Zeker vind ik dat deze 
een rol hierin heeft.

Ben je ook op de hoogte van de waarschu-
wingen die de consumentenbond geeft over 

de “verkoop van gegevens van gebruikers 
aan derden”? 
Paul Pulles: Het klopt dat de consu-
mentenbond hiervoor waarschuwt, zie 
http://www.consumentenbond.nl/
mobiele-telefoon/Nextdoor-buurtapp/. 
Maar in feite is het enige wat ze zeggen dat 
je moet oppassen met het delen van privacy 
gevoelige informatie. Dat je bijvoorbeeld niet 
doorgeeft dat je op vakantie gaat. Dat lijkt 
me niet meer dan logisch.

Weet je of er beperkingen aan het gebruik 
van de app zitten, m.a.w. zijn er mogelijkhe-
den om te voorkomen dat er privacygevoelige 
informatie “op straat” komt te liggen? 
Over privacy: daarover maak ik me met be-
trekking tot deze app  echt geen zorgen. Onze 
persoonsgegevens liggen overal op straat. 
Met betrekking tot verkoop van gegevens aan 
derden, dat doen de telefoongids, de energie-
maatschappij en nog vele andere bedrijven al 
jaren (vaak zonder dat we het weten). Dat is 
voor mij geen reden om niet met deze app in 
zee te gaan. Maar het is uiteraard persoonlijk 
dat ik me hier niet druk over maak. In tegen-
stelling overigens tot de privacy in de gezond-
heidszorg, die ik wel erg belangrijk vind.  In 
mijn werk als huisarts ben ik daar dagelijks 
mee bezig.

Voel jij je “eigenaar” van dit initiatief en kan 
of wil je daar eventueel iets in betekenen?
Ik voel me geen eigenaar hiervan. Ik heb dit 
initiatief opgestart en daarna gaat het zijn 
eigen weg. Het wordt aardig bekeken, nu 
heeft onze Nextdoor-app 142 leden; partners 
die meelezen niet meegerekend. 

Dezelfde vraag heb ik voor de ontwikkeling 
van een digitaal sociaal platform binnen ons 
dorp. Heb je eventueel belangstelling om 
hierin mee te denken?
Ik wil graag een keer met jullie sparren over 
een ontwikkeling van een digitaal sociaal 
platform, maar heb eerlijk gezegd geen tijd 
om energie te steken in “opnieuw het wiel uit 
te vinden”. Dus ik ben erg benieuwd wat jullie 
ideeën hierover zijn!
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Vergelijking Nextdoor-app en digitale community
door Gerard Scheenstra (mmv Hein Timmermans van Guruscan)

Uit de dorpsgesprekken bleek de wens tot meer contact tussen de bewoners waarbij tevens  
elkaars talenten benut kunnen worden. Gerard wil zich inzetten om een digitale community voor 
ons dorp beschikbaar te maken, waarbinnen dit contact tot stand kan komen.   
Daarom hebben we Gerard gevraagd om de verschillen en overeenkomsten tussen de Nextdoor-
app en Guruscan op een rij te zetten. Hierbij zijn reactie:

NEXTDOOR-APP GURUSCAN

Iedereen heeft in principe toegang.
Het is geen afgekaderde community. 
Ook berichten van bijv. bewoners van Brakkestein en 
Grootstal zijn zichtbaar. 

De data zijn van de klant zelf, de klant bepaalt in 
overleg met wie, wat en waarom mensen delen en/of 
toegang krijgen.

Lijkt gratis. Data zijn niet van de gebruikers, kunnen 
mogelijk door Next Door commercieel worden 
ingezet.  Ook de consumentenbond waarschuwt 
hiervoor.

Ik wil benadrukken dat HLS bewoners nu de kans 
krijgen om het Guruscan platform kosteloos te 
gebruiken.  Normaliter zijn er serieuze kosten aan 
verbonden (al proberen we wel nog bij de gemeente 
wat financiering te krijgen).

Wordt ingezet voor online discussies tussen 
buurtbewoners, hoofdzakelijk over klachten als 
mogelijke inbrekers, hardrijders, hondenpoep. Een 
oud item zakt naar beneden in de tijdlijn en verdwijnt 
uit beeld. De sociale interactie is tijdelijk en publiek 
van aard en vindt hoofdzakelijk online plaats. 

Brengt verborgen talenten/ vaardigheden/ ervaring 
van mensen continu naar boven, zodat mensen 
elkaar kunnen helpen. Mensen krijgen op een 
positieve manier meer inzicht in elkaar en dat 
geeft aanleiding tot persoonlijke en offline sociale 
interactie. Wij geloven dat deze offline sociale 
interactie van duurzamere en diepgaandere aard 
is, dan publieke online interactie. Data zijn van de 
gebruikers en voor anderen.

Lies van Campen

De KBO H.Landstichting heeft 
voor haar leden uit de Heilig 
Landstichting en omgeving een 
I-pad/tablet cursus georganiseerd. 
Zowel de overheid als de zorg 
maakt steeds meer gebruik van 
deze middelen. 
Ruim 20 deelnemers hebben zich 
reeds gemeld. Onder deskundige 
leiding zal in kleine groepjes van 
6 personen tussen september en 
december wekelijks het omgaan 
met deze apparaten geleerd en 

geoefend worden. 
Uit de praktijk blijkt dat daarna 
toch nog vragen rijzen. Om die 
het hoofd te bieden wordt een 
aantal begeleiders gezocht die in 
direct contact de mensen die vast 
gelopen zijn weer verder helpen 
vergelijkbaar met” een student 
aan huis”. 
Met name willen we daar jongeren 
voor vragen die snel en op een 
vriendelijke manier assistentie 
zouden willen verlenen. 

Zouden degenen die daarvoor 
voelen en korte tijd beschikbaar 
hebben zich bekend willen maken 
bij de secretaris  J. van Rossum 
tel.0243220931 of via mail 
j.rossum112@chello.nl . 
Zo kan ook het contact tussen 
ouderen en jongeren bevorderd 
worden.                                                 

VOOR OUD EN JONG.
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Zoals u in de vorige Oorschelp al heeft 
gelezen vindt er in het weekend van 17 en 
18 september een kunstmanifestatie plaats 
in ons dorp. De voorbereidingen zijn in volle 
gang en er staan heel diverse workshops op 
het programma. Hieronder ziet u een kort 
overzicht van wat er allemaal te doen zal zijn.

1.  Sieraden maken door Yus Broersma
Met een groot assortiment aan kralen en 
andere materialen worden tijdens deze 
sieradenworkshop de mooiste creaties 
gemaakt. Kettingen, armbanden, oorbellen of 
sleutelhangers. Je bepaalt zelf wat je allemaal 
wilt maken in deze creatieve workshop. 
Met een keuze uit vele verschillende kralen 
weet je zeker dat er voor elke stijl wat bij zit. 
De workshop is geschikt voor kinderen en 

volwassenen, 
voor zowel 
gevorderde als 
beginnende 
sieradenmakers.

2. Mochila 
bags maken met 
Andrea Elbin
Tijdens deze 
workshop 
leer je de 
basistechnieken 

voor het haken van een mochila bag.  
Kleurwisselingen, meerderen, meeloopdraden 
en in de achterste lus haken komen aan de 
orde. Materiaal is aanwezig of te koop.
De workshop is toegankelijk voor iedereen 
die weleens gehaakt heeft. Basiskennis 
is voldoende. De rest leer je tijdens deze 
gezellige workshop.

3.  Schrijfworkshop Nuttige Zaken door
 Marian Habets
Liefhebbers van werk-, wacht- en andere 
nuttige woorden: schrijf je niet in, schrijf mee!
Lok de inkt uit je pen en je verhaal uit de tent. 
Vertrek naar een wereld waarin spullen tot 
leven komen en waar zinloze zaken hun ware 
aard tonen.
Denken als een sleutel? In de huid kruipen 
van een eksteroog? Pas op: nog dagen na de 
workshop zul je je onweerstaanbaar willen 
verplaatsen in medemensen en alledaagse 
gebruiksvoorwerpen.
Wees gerust, alles slijt. De workshop duurt 
anderhalf uur.

4. Fotograferen door Marcel Krijgsman
Wat is er mooier dan de baas te zijn over 
je fotocamera, dat JIJ bepaalt wat je maakt 
in plaats van dat de camera dit beslist. 
Daarom een korte introductie om je camera 
van de automatische stand af te halen en 

KUNSTMANIFESTATIE HEILIG LANDSTICHTING  

DOET EN ONTMOET

{ advertentie }
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door middel van de manuele stand bepalen 
wat je wilt fotograferen en vooral: hoe. Alles 
wat je nodig hebt is een DLSLR camera 
(spiegelreflex) waarbij het merk en jaartal niet 
belangrijk zijn.

5. Koken met Petja Klaarhamer en Pieter 
Smit

Ook hierbij leggen wij de nadruk op samen 
doen. Wij gaan met elkaar – voor elkaar 
koken. We doen dit op de manier zoals die in 
een aantal landen rondom de Middellandse 
Zee gebruikelijk is. Daar maakt men een 
aantal kleine hapjes :  Tapas in Spanje, 
Mezze in Libanon, Briouats in Marokko, die 
gezamenlijk aan een grote tafel worden 
genuttigd. Op de zondag zullen wij daarbij 
mogelijk aansluiten bij de barbecue die het 
slotstuk van de Kunstmanifestatie vormt.

6. Hiphop/Streetdance door Imre Griffioen
Hiphop/Streetdance is een populaire dansstijl 
die je voornamelijk doet denken aan de 
dansen die je ziet in R&B en Hiphop/rap 
videoclips. Er wordt gedanst op muziek van  
o.a. Justin Timberlake, Missy Elliot en Michael 
Jackson. 
Een dansles begin je altijd met een warming 
up, daarna volgt de kern waarin wij aan de 
slag gaan met een of meerdere dansroutines. 
Hierin leer je een korte dans en maak je 
kennis met de danstechniek. Daarna sluiten 
wij af met een cooling down. Er is een 
workshop voor jongeren vanaf 13 jaar en één 
voor volwassenen vanaf 17 jaar.

7. Zen door Zengroep Oshida
Zengroep Oshida organiseert al meer dan 
40 jaar gelegenheid om zenmeditatie te 

beoefenen. Sinds december 2013 vinden 
de zaterdagbijeenkomsten plaats in ’t 
Zaaltje. In de workshop worden toelichting 
en meditatiepraktijk afgewisseld. Deze 
praktijk vindt in stilte plaats; ze verbindt 
ons met heel dit leven, hier en nu. Het is een 
ervaringspraktijk die open staat voor wie wil, 
ongeacht achtergrond of gezindte. Welkom!

8. Zentangle door Joshua Gijsen 
Zentangle is een tekenmethode met 
herhaalde patronen. Het kan door jong & 
oud beoefend worden. Het geeft plezier, 
zelfvertouwen & ontspanning. Gewoon doen!

Toneelstuk
Als afsluiting van het weekend brengt 
Theatergroep Kolderkat op zondagmiddag 
een voorstelling van het stuk “Loop naar de 
maan”, geschikt voor iedereen vanaf 6 jaar. 
Het gaat over Sarah die een wonderdokter 
ontmoet. Deze dokter is  een raket aan het 
bouwen, waarmee hij naar de maan wil 
reizen.
Aansluitend zal er een borrel met barbecue 
zijn.

In hetzelfde weekend zal er ook een 
kunstroute door ons dorp worden 
georganiseerd, waarbij enkele kunstenaars 
hun huis openstellen om werken aan 
dorpsbewoners ten toon te stellen.  

In de loop van augustus volgt meer 
gedetailleerde informatie met tevens de 
mogelijkheid om  in te schrijven.

Josine de Groot

Tijdens de dorpsborrel van 29 mei 
werden de bezoekers getrakteerd 
op schitterende muziek: 

Bossanova. 
Dit is een muziekstijl, die eind 
jaren vijftig van de 20ste eeuw 
in Brazilië vanuit de samba (als 
basisritme) ontstond en door de 
jazz beïnvloed werd. Bossanova 

klinkt erg warm en sensueel, altijd 
rustig en nooit agressief. 
De gitarist Roger de Bortoli komt 
ook uit Brazilië, evenals zijn vrouw 
Christiane Zuconelli, die percussie 
speelt. 
Zangeres was Anja Best. Ze 
hadden een mooi programma, met 
ook enkele instrumentale stukken.

Leuk om te zien, dat je op een 
gewone tamboerijn zoveel klanken 
kunt maken door verschillende 
slagtechnieken. En het was  
spannend om de tegen elkaar in 
gaande ritmen van de gitaar en de 
zang te volgen.

BOSSANOVA
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ONDERNEMEN OP DE LANDSTICHTING

ZONDERMEER

In onze rubriek ‘Ondernemen op de 
Landstichting’ verwelkomen wij een nieuwe 
ondernemer: Marian Habets. Zij is op 1 
februari 2016 als professional organizer 
gestart met haar bedrijf ZonderMeer – hulp 
bij ordenen.

Als professional organizer biedt Marian 
ondersteuning bij het ordenen van spullen, 
administratie of tijd. Denk bijvoorbeeld aan 
zolders of kasten die zo vol staan dat je niet 
weet waar je zou moeten beginnen. Wat 
bewaar je en wat kan weg? Door samen 
met een professional organizer aan de slag 
te gaan leer je technieken om je spullen 
efficiënter op te bergen, waardoor je huis 
overzichtelijker wordt. Je krijgt er voor je 
gevoel ruimte bij, ruimte die voor rust zorgt. 
Ook kan de administratie met hulp van 
Marian op orde worden gebracht zodat je 
papieren of digitale bestanden als je ze nodig 
hebt makkelijk kunt vinden. Het klinkt als een 
aanbod waar velen van ons best gebruik van 
zouden willen maken. 

Marian is daarnaast ook als verpleegkundige 
werkzaam bij Pro Persona, Nijmeegsebaan. 
Daar kwam ze erachter dat zij goed was in 
helpen opruimen en mensen helpen meer 
structuur in hun dag te krijgen. Het gaf 

haar voldoening om 
samen met cliënten 
die dat nodig hadden 
het opruimen te 
organiseren, maar ook 
om praktisch aan te 
pakken. 
Ook in de geestelijke 
gezondheidszorg geldt 
dat een opgeruimde 
leefomgeving bijdraagt 
aan een ‘opgeruimd 
hoofd’. 

Marian besloot om zich te gaan verdiepen 
in ordenen en volgde trainingen en 
cursussen. Nu is ze professional organizer 
geworden en heeft zich aangesloten bij de 
NBPO, de Nederlandse beroepsvereniging 
voor professional organizers. Wat begon 
als ondersteuning van mensen met een 
psychische kwetsbaarheid, groeide uit tot 
haar eigen onderneming ZonderMeer, met 
een veel ruimere doelgroep als mogelijke 
klant, namelijk iedereen die behoefte aan 
meer orde en overzicht heeft en die daarbij 
een steuntje in de rug kan gebruiken. 
Bijvoorbeeld als je kleiner gaat wonen en 
keuzes moet maken over welke spullen mee 
verhuizen. Anderen hebben misschien last 
van uitstelgedrag en kunnen moeilijk uit 
zichzelf tot opruimen komen. 
Marian ervaarde het weldadige effect ook 
bij zichzelf toen zij, als creatieveling gewend 
om alles te bewaren, ertoe kwam haar eigen 
werkruimte op te ruimen. Ze heeft daarover 
geschreven op haar website.

Mensen waar Marian ook haar aandacht 
op wil richten zijn de mensen met een 
kwetsbaarheid.  Zeker mensen met autisme 
of AD(H)D zullen merken dat Marian’s 
rustige aard en gestructureerde aanpak hen 
meer rust en overzicht geeft. Daarnaast 
is zij zich aan het specialiseren in het 
begeleiden van mensen die te kampen 
hebben met verzameldwang (hoarding). Ook 
het voorlichten van betrokken familie of 
het trainen van hulpverleners hoort tot de 
mogelijkheden.

Ten slotte is Marian Habets kunstenaar, we 
kennen haar van haar mooie film: ‘Heilig 
Landstichting presenteert’, gemaakt voor de 
slotmanifestatie van de gemeente Groesbeek. 

Voor meer informatie kunt u kijken op haar 
website: www.hulpbijordenen.nl. 

Maria Quant 

‘ZonderMeer is hetzelfde als MetMinder                                                                         
ZonderMeer is het tegenstelde van MetMinder                                                                         

Het tegenovergestelde is hetzelfde?’



15juni 2016

GEZOCHT: 

BEHEERDER

Voor het dorpshuis van de Heilig Landstichting zoeken we 

een operationeel en hands on beheerder. 

De beheerder heeft een directe operationele communicatie lijn met gedelegeerde van het bestuur van het 
dorpshuis. De gedelegeerde persoon is Gerard Scheenstra.

Basis profiel van de persoon die wij zoeken is:
De beheerder heeft tot taak er, in de ruimste zin van het woord, voor te zorgen dat de bezoekers optimaal 
gebruik kunnen maken van de accommodatie. Dit in lijn met de regels en procedures van het dorpshuis. 
Hiervoor zal hij/zij soms een duizendpoot moeten zijn die naast de basis werkzaamheden zoals 
barwerkzaamheden, inkoop en boekingen zal zorgen voor de coördinatie van de groep vrijwilligers die zal 
worden samengesteld.

Specifieke aandachtspunten zijn:
• Ervaring in horeca en/of hospitality is een pre
• In bezit en/of bereidheid om de vereiste diploma’s (horeca) te gaan halen
• In bezit van rijbewijs
• Affiniteit met administratie en financiën
• Klantgerichte instelling 
• Aantoonbare werkervaring in samenwerken met teams in niet bedrijfsmatige context is een pre.
• Beloning is binnen de normen en waarden die we van toepassing kunnen laten zijn binnen de context  
 van de betreffende persoon en beschikbare mogelijkheden.

Personen die zich aangesproken voelen:  
Mail naar g.scheenstra@knowvium.com , of bel 06 - 22 92 90 64

Benoem in je mail de volgende punten:
• korte motivatie waarom jij graag deze uitdaging wil aangaan
• contactgegevens voor het maken van een afspraak

GOLFWEDSTRIJD 13 AUGUSTUS 2016

Er zijn 25 heel enthousiaste reacties gekomen naar aanleiding van de aankondiging dat 
op 13 augustus de eerste Heilig Landstichting golfwedstrijd gaat plaatsvinden.
Iedereen kan inschrijven tot hcp 54. Natuurlijk is het ook mogelijk buurtgenoten die 
geen lid zijn van Golfbaan Het Rijk van Nijmegen te introduceren.

Na de prijsuitreiking sluiten we de dag af met een borrel en de dagschotel.

Meer informatie bij: Bert Peters, Pauluslaan 5, tel: 06 - 51517802 of 
bertpeters@lijbrandt.nl
In het komende Oorbelletje zult u nog verdere informatie kunnen lezen.

De golfcommissie,
Margreet Mooren en Bert Peters
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NA DE DORPSGESPREKKEN: HOE GAAN WE VERDER? 

HEILIG LANDSTICHTING OP NAAR 2020

Op 11 november hebben we, tijdens een 
zeer geslaagde avond met een verrassend 
grote opkomst, de uitslagen van de 
dorpsgesprekken en enquêtes besproken. 
We spraken in groepen aan de hand van een 
zestal thema’s: duurzaamheid; veiligheid;  
dorpshuis, ontmoeten; bewegen; zorg voor 
elkaar; talenten, jong en oud.
Zodoende hebben we nu een mooi beeld van 
wat wij als bewoners belangrijk vinden voor 
de toekomst van ons dorp. 

Met actieve dorpsgenoten en groepen willen 
we de ideeën verder uitwerken. 
Voor een aantal thema’s hebben zich al 
mensen aangemeld maar we hebben nog 
meer mensen nodig! 
Je kunt je inzet zo groot maken als je zelf wil.

 Vind je het leuk om hieraan mee te doen?
Heb je affiniteit met één van de thema’s 
of heb je meer ideeën over een thema?

Meld je dan nu aan via  
dorpsvereniging@gmail.com

We houden u graag op de hoogte van de 
vorderingen. Daarom hieronder een overzicht 
daarvan. 
• De projectgroep HL2020, waarin de actieve 

groepen uit ons dorp zitting hebben, 
coördineert het actieprogramma.

• Duurzaamheid: de werkgroep is van start 
gegaan en bestaat uit: Tiny Wigman, Tom 
Spanings, Mireille Nefkens, Mark op ’t Hof, 
Gerrit Coenen, Philip Wolbert, Helen van de 
Ven en Lies van Campen.  

• Dorpshuis, ontmoeten: Theo de Witte is 
eigenaar van dit thema. Hij neemt deel 
aan de vergaderingen met ‘t Zaaltje.

• Bewegen: Margreet Mooren is eigenaar 
van dit thema. 

• Zorg voor elkaar/Veilig HL2020: vanuit het 
bestuur zijn Odette Wolbert en Josine de 
Groot de eigenaren. Zij spreken de aanpak 
door met Els de Witte en Marja van 
Rossum.

• Jong en oud: Josine en Odette gaan daarna 
dit thema vorm geven.

• Talenten: de werkgroep is gevormd: Paul 
van Vliet heeft de gedachten rondom het 
bouwen van een (digitale) community 
doorgesproken met Gerard Scheenstra 
en Wil Hol. Ons dorp zou als pilot kunnen 
dienen voor een nieuwe toepassing van 
een bestaand systeem.

Lies van Campen en Josine de Groot

{ advertentie }
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KUNST OVER DE LANDSTICHTING

GESPREK MET TON VOGELS, 

SCHRIJVER VAN HET BOEK ‘WOLFSKIND’

Het verhaal in dit boek speelt zich 
voornamelijk af in Heilig Landstichting. 
Dat vinden wij bijzonder en aanleiding genoeg 
om aandacht aan dit boek te besteden.                             

Ton Vogels heeft het aquaduct, ons allen 
bekend, gekozen om een verhaal bij te 
bedenken. De schrijver, die Nederlands en 
kunstgeschiedenis (waarbij archeologie) 
gestudeerd heeft vroeg zich af: hoe kan ik 
het verleden vormgeven. Aan de basis van dit 
boek ligt ten grondslag de gedachte dat het 
verleden verandert door de manier van kijken. 

Het idee ontstond het verhaal zich te laten 
afspelen rondom het aquaduct; o.a. omdat 
het vlakbij huis is. Er zijn niet direct zichtbare 
tekenen dat er een aquaduct geweest is maar 
indirect is dit het meest waarschijnlijk.

Op zijn wandelingen in de buurt van waar het 
aquaduct geweest moet zijn kwam hij bij het 

Pelgrimshuis Casa Nova waar hij in gesprek 
raakte met de beheerders. 
Bij een rondleiding door het huis raakte 
hij erdoor gefascineerd. Tenslotte ging hij 
daar zitten schrijven aan zijn boek, liefderijk 
verzorgd door de beheerders Jan en Frans. 

Inmiddels is het boek ‘Wolfskind’, uitgegeven 
in eigen beheer, gepresenteerd.

Het boek is te bestellen via de website 
www.tonvogels.nl
Een presentexemplaar is in te zien in “t 
Zaaltje.

Tot slot: uw redacteur is het boek aan het 
lezen en heeft het bijna uit (bij de deadline 
voor kopij ). Zij vindt het een mooi verhaal.

Maria Quant

Ton Vogels met 
zijn boek ‘Wolfskind’  fo
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KEK dnl | vormgevers bni-bno
Dorothé Derks en Jan Lücker

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 }

CONCERTEN IN DE CENAKELKERK

Van 21 t/m 31 juli vindt de vierde editie van het Rijn-Waal Studentenmuziekfestival plaats.
Er zijn twee optredens in de Cenakelkerk: 

  * op 22 juli, aanvang 20.00 uur door Yukiko Hasegawa uit Japan en 
  * op 23 juli aanvang 20.00 uur door Suk Yeon Kim uit Zuid Korea. 

      De toegang is gratis
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DE WERELD OP ZIJN KOP 

co
lo

m
n

Op zijn kop 1
De Ronde van Italië in Ne-der-land. Het 
moet niet gekker worden. Zaterdag 7 mei 
zoeft het wielerpeloton door ons dorp. Via de 
Meerwijkselaan, rotonde Sionshof, rechtsaf 
naar Nijmegen. De bocht bij Oriëntalis is een 
geschikte plek om de renners langs te zien 
komen. Zo dachten er meer over. We zijn 
ruim op tijd. De laatste blok natuursteen 
aan het einde van de Profetenlaan is mijn 
zitplaats. Ik wacht geduldig af. Ondertussen 
zie ik auto’s, eigenlijk de inzittenden, die zich 
in Heilig Landstichting opgesloten voelen. 
Men wil verder, maar dat is niet toegestaan 
en onmogelijk. Ons dorp is voor een paar uur 
afgesloten. 

Plots zie ik vanuit mijn rotsblok aan de 
voet van het verbodshek dat midden op 
de weg staat een grote Mercedes met 
Duits nummerbord aan komen rijden. Ze 
kunnen niet rechtdoor. Korte stilstand, 
ze verkennen de situatie. Dan rijdt de 
bestuurder enthousiast, - dat zie je aan het 
optrekken van de auto - , richting slagboom 
parkeerplaats museum. Wat hadden ze 
achter de slagboom verwacht? 
Deze gaat vanzelf open. Paar tellen later zie 
ik de auto weer bij de andere slagboom. Maar 
deze gaat niet automatisch open. Vrouwelijke 
bijrijder stapt uit. Zij stopt meerdere 
euro’s in de gleuf voor de parkeermunt. Vol 
verwachting en later vol ongeloof kijkt de 
vrouw na elk muntstuk naar de slagboom. Die 
blijft kalm op zijn plaats. In de val. En het zou 
zo’n mooie lentedag worden met haar man in 
Nederland. 
Er volgt kort overleg met man-bestuurder. 
Het geduld is op. Mercedes draait zich 
schielijk om. Met gierende vaart en grote 
stofwolken scheurt chauffeur terug over 
de parkeerplaats naar de eerste slagboom. 
Deze slagboom ging immers omhoog 
toen ze aan kwamen rijden. Tweede list is 
verzonnen. Mijnheer de bestuurder staat in 
tegengestelde richting klaar om dan maar 
hier uit te rijden. Mevrouw de bijrijder loopt 

aan de buitenkant van de slagboom driftig 
heen en weer, zwaait ongeduldig met haar 
armen, in verschillende tempo’s. Zij probeert 
een binnenrijdende auto na te doen. Maar 
de eerste slagboom blijft nu omlaag. Ik zie 
de moed in haar schoenen zakken. Zij stapt 
in de auto en even later er ook weer uit. De 
Mercedes rijdt in een berustend tempo terug 
naar de uit-slagboom. Mevrouw loopt rond en 
bestudeert de instructieborden. Zij stapt naar 
de ingang van het museum. Even later werpt 
bestuurder de parkeermunt van het museum 
in de gleuf. Opluchting. Kalm rijdt de auto 
terug het dorp in. Italiaanse toestanden op 
een mooie lentedag in ons dorp.       

Op zijn kop 2 
Winters koud met Pinksteren. Lente 
temperaturen met Kerst. Hier, in Hollands 
Heilig Landstichting. Iedereen en alles raakt 
ontregeld. Vergeet maar mooi ‘in mei legt 
elke vogel zijn ei’. Spijtig voor Music Meeting 
en onze buitenmusea. Veel van de verwachte 
bezoekers blijven thuis. Nog geen twee weken 
later tropische moessonregens, uren achter 
elkaar. Ook in mei. Vervelende overlast voor 
veel dorpsgenoten. Kelders en souterrains vol 
water. Lekkages. 
Weer en klimaat lijken steeds meer 
onvoorspelbaar. Het verandert. We moeten 
ermee leren leven. Of kunnen we er zelf wat 
aan doen? 

Het wordt een mooie, maar andere zomer.  


