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Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting

in dit nummer o.a.:

van de redactie van de voorzitter horizon 2020 
therapeutennetwerk zen is opendoen de cenakelkerk tuinen 

bedoeïenen in de sinaï pizza-avond creatief met teleurstellingen 
zijaanzij bewegen en vitalitiet de columns etc.
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D                 e afgelopen dagen kwam gaandeweg de 
nieuwe kopij weer binnen. Wat vin-
den we het leuk om spontaan stukken 

gemaild te krijgen; dat vinden met name die 
redactieleden die in de eerste jaren van de 
Oorschelp elkaar wel eens vertwijfeld aanke-
ken: “Wie heeft er een idee voor leuke kopij?”

Tegenwoordig gebeurt er hier in Heilig Land-
stichting natuurlijk heel veel meer dan toen 
waar over bericht kan worden. Dat doet de 
Oorschelp goed en het is haar bestaansrecht. 
De bedoeling van ons blad is een verbinding 
te vormen tussen de bewoners van dit dorp. 
We merken dat dit ook lukt. We proberen ook 
om een podium te zijn waar verschillende 
meningen naar voren kunnen komen. Ook die 
onderwerpen die de bewoners verdelen. Een 
“must” is wel dat de toon van de berichtge-
ving niet alleen zakelijk maar ook een beetje 
vriendelijk blijft.

We zijn blij met advertenties; we noemen de 
adverteerders “onze sponsoren”. Uitgangs-
punt is dat de adverteerders in Heilig Land-
stichting wonen ofwel hier werken. Zo kunnen 
ook de advertenties verbindend werken.

Op Koningsdag is er een jeu de bouleswed-
strijd gehouden, een competitie tussen de 
bewoners van de verschillende straten in 
Heilig Landstichting. De start van een jaarlijks 

terugkerend gebeuren is de bedoeling. Uw 
redacteur heeft jeu de boules ballen aan-
geschaft en hoopt veel bewoners tegen te 
komen om te kunnen oefenen.

Pastor Rikhof schrijft dat onze Cenakelkerk 
officieel onderdeel wordt van, wat genoemd 
wordt, “het grootste museum van Nederland” 
m.b.t. beeldbepalende kerkinterieurs. Zeker 
na de verbouwing zijn we allemaal, gelovig of 
niet, trots op deze mooie kerk.

Dorothé Derks schrijft over Dick Verstegen: 
Zen leraar en de nieuwe fase in zijn Zen ont-
wikkeling.
Deze zelfde Dick Verstegen verwelkomen we 
als onze nieuwe columnist.

Marian Habets heeft het afgelopen jaar 
een serie mooie columns geschreven. In dit 
nummer haar, voorlopig, laatste column. We 
hopen dat ze in de toekomst weer haar me-
dewerking wil verlenen. Over de vele facetten 
van het onderwerp “Opruimen”, haar speciali-
teit, zal nog genoeg te melden zijn.

Er wordt veel verhuisd momenteel en dat be-
tekent voor Heilig Landstichting veel nieuwe 
bewoners en vooral ook: jonge bewoners. We 
gaan proberen om nieuwe bewoners in dit 
blad voor te stellen.

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 2017.

REDACTIE 
Maria Quant, Marleen Moggré, 
Miep Thuijls, Wim de Vries
Jan Lücker (vormgeving)

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

De OORSCHELP wordt gedrukt door Druk & Vorm, Heyendaalseweg 241, 6525 SH Nijmegen 
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O
ver stilte kan heel verschillend 
gedacht worden. Persoonlijk kan ik 
enorm genieten van de stilte. Als ik 

in de bossen rondom Heilig Landstichting ’s 
ochtends vroeg hardloop, dan heerst daar een 
oorverdovende stilte. Vooral in de lente hoor 
je de vogels hun hoogste lied zingen, hakken 
spechten heftig in bomen op zoek naar 
insecten en soms, als het nog schemert, hoor 
je de oehoe van de uilen. Ik ervaar deze stilte 
als prettig, maar kom ik in de buurt van de 
Meerwijkselaan, dan hoor ik de herrie van het 
verkeer van al die mensen op weg naar hun 
werk. Ik onderga dat gelaten, want ik weet dat 
deze mensen naar hun werk gaan, terwijl ik 
de luxe heb dat ik ’s ochtends in het bos kan 
hardlopen. Bovendien kan ik elk ogenblik weer 
afslaan weg van de Meerwijkselaan, terug 
naar mijn aangename stilte. Veel mensen 
lopen hard met oordopjes in hun oor: wat een 
gemis! Zij luisteren naar muziek of naar hun 
hartslag, zij missen de stilte blijkbaar niet. 
Overigens kan mijn hardlopen in het bos ook 
de stilte van anderen verstoren. Soms kom ik 
een hertje of een zwijn tegen en die schrikken 
van mijn gedraaf en gestamp, terwijl honden 
mij bijna altijd vriendelijk en rustig aankijken, 
tenminste als ze goed opgevoed zijn.
Wij zijn een kleine dertig jaar geleden in 
Heilig Landstichting komen wonen met drie 
opgroeiende dochters van 8 tot 12 jaar. Zij 
hebben niet genoten van de stilte in Heilig 
Landstichting: het was te rustig en saai. 
Hier gebeurt nooit iets, was hun standaard 
opmerking. Zo gauw zij de middelbare school 

hadden afgerond, hebben zij wijk genomen 
naar de reuring van Amsterdam en Utrecht. 
Ik heb ze nooit horen klagen over gebrek aan 
stilte in die drukke steden.
Wat is nu eigenlijk stilte? Op de eerste plaats 
is het een persoonlijke en ook emotionele 
belevenis. Je kunt stilte, of liever gezegd ver-
storing van stilte, wel in decibellen uitdrukken, 
maar dat is maar één dimensie van dit begrip. 
Het gekakel van een haan bij de buren ’s 
ochtends vroeg, is voor de een irritant en voor 
de ander vergelijkbaar met het vrolijk gekwet-
ter van de vogels in de lente. Vele mensen 
zijn gewend aan geluid, bijvoorbeeld omdat ze 
midden in de stad wonen of aan een drukke 
weg. Soms zelfs ervaren deze mensen stilte 
als een gemis aan geluid: ze worden dan 
onrustig. Terwijl anderen juist weer onrustig 
worden van datzelfde geluid.
Waarom schrijf ik dit stukje over stilte? Velen 
van ons, hier in ons mooie en groene dorp, 
houden van stilte en rust en zijn gewend aan 
deze stilte. Het is goed te realiseren dat stilte 
en rust tamelijk subjectieve belevingen zijn. 
Verstoring van stilte kan soms leiden tot ir-
ritatie. en andere negatieve gevoelens. 
Met een beetje goede wil kunnen we 
deze irritatie voorkomen. Als dat lukt, 
gaan we ons vanzelf minder irriteren 
en ontstaat innerlijke rust.

Met vriendelijke groeten namens het 
bestuur, 

Theo de Witte, 
voorzitter bestuur van de Dorpsvereniging 

VAN DE VOORZITTER
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WAT IS STILTE?

Dit is de laatste “Van de redactie” door deze hoofdre-
dacteur. Zij verlaat de redactie na tien jaar. Met dank 
aan de mede-redactieleden voor de samenwerking.
Trots erop dat nieuwe redactieleden werkelijk staan te 
trappelen om het over te nemen; anderzijds was het 
toch “ons kindje”. Zelfs met enige weemoed dat die 

dubbele gevoelens van opwinding/ spanning voorbij zijn 
van de dagen na de deadline over de stukken die wel, 
niet en nog niet binnengekomen zijn en binnen hadden 
moeten zijn en mogelijk ook niet binnen zullen komen.

Maria Quant
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D
e laatste column van deze serie van vier 
wilde ik schrijven over de dorpstafel van 
afgelopen mei. Het zou immers een heel 

leuke middag worden, waarin de deelnemers 
zich op een creatieve manier gingen verdiepen 
in hun eigen huis(houden) aan de hand van 
de vier elementen aarde, water, lucht en vuur. 
Het zou vast en zeker gezellig en uitdagend 
worden, en misschien zouden er wel nieuwe 
inzichten en plannen worden geboren. 
En daar zou ik dus iets interessants over 
gaan schrijven in De Oorschelp.

Het blijft gissen wat ik zou hebben geschre-
ven als de workshop daadwerkelijk had 
plaatsgevonden. U leest het goed, het ging 
helaas niet door, er waren slechts enkele 
deelnemers. Ik moest op dat moment denken 
aan Herman Finkers’ boektitel ‘De cursus 
‘omgaan met teleurstellingen’ gaat wederom 
niet door’. Een meesterlijke zin. Hij relativeert 
bij voorbaat alle teleurstellingen die mij in de 
toekomst nog te wachten staan.
We worden teleurgesteld als we constateren 
dat iets niet gaat zoals we hadden verwacht. 
Dat kan te maken hebben met een verwach-
ting over onszelf, toen het bijvoorbeeld toch 
niet lukte om de eerste keer te slagen voor 

het rijbewijs. Teleurstelling kan ook slaan 
op een ander, omdat die onze ver-

wachtingen niet waarmaakt. 
In het algemeen kom je een 

teleurstelling snel weer te 
boven. De hoop blijft dat 

wat je verwacht toch 
nog wel zal gebeu-
ren. Of je realiseert 
je bij nader inzien 
dat het toch niet zo 
heel belangrijk was. 
Je kunt je echter ook 
door een teleurstel-
ling uit het veld laten 
slaan en blijven zit-
ten met negatieve 
gevoelens over jezelf. 
Anderen de schuld 
geven van jouw 
teleurstelling kan ook 
een reactie zijn. 

Beide situaties zijn niet wenselijk.
Pascal Mercier filosofeert erover in zijn boek 
‘Nachttrein naar Lissabon’: ‘Teleurstelling 
wordt als iets kwalijks gezien. Een ondoor-
dacht vooroordeel. Waardoor anders dan 
door teleurstelling, komen we er achter wat 
we hadden verwacht en gehoopt? En waar-
door anders dan door die ontdekking zouden 
we tot zelfkennis moeten komen? Hoe zou 
iemand dus zonder teleurstelling helderheid 
over zichzelf kunnen krijgen?”

Je kunt een teleurstelling dus zien als een 
leerervaring. Probeer de situatie eens van een 
afstandje te bekijken. Erken dat je teleurge-
steld bent en beschouw het als een kans om 
open te staan voor een alternatieve ervaring.
Als er iemand anders in het spel is, kun je 
jezelf een paar vragen stellen. 
Wat had je gewild? Heb je dat de ander ook 
echt duidelijk gemaakt? Kon die ander jouw 
verwachtingen eigenlijk wel waarmaken? Als 
je dat helder hebt, ga dan in gesprek. Breng je 
boodschap als een verzoek, zodat je het ge-
sprek positief houdt en niet in verwijten valt. 

Wat betekent dit allemaal voor mij, die zowel 
haar workshop als haar column in het water 
zag vallen? Ik ben hierdoor meer te weten 
gekomen over het fenomeen teleurstelling. 
Verder realiseerde ik me dat ik alleen al uit het 
bedenken van de workshop veel plezier en 
inspiratie heb gehaald. En ik heb toch nog de 
hoop dat er andere gelegenheden komen om 
mijn workshop te geven. 
En de column? Die is er toch gekomen.

Marian Habets

Meer lezen?  
Op mijn website 
www.hulpbijordenen.nl/bewaarschool kunt u 
de lessen van de Bewaarschoolvan Zonder-
Meer – hulp bij ordenen lezen. 
Wilt u op de hoogte worden gehouden van 
het verschijnen van nieuwe maandelijkse les-
sen, schrijf u dan op de website gratis in voor 
de Bewaarschool. 

CREATIEF MET TELEURSTELLINGEN
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HORIZON 2020

A
ls voorzitter van de Diaconie (behorend 
tot de Protestantse Gemeente Nijme-
gen) kom ik veel in aanraking  met de 

nood onder vluchtelingen en met name onder 
uitgeprocedeerde vluchtelingen. Geloof het of  
niet, maar er  lopen in Nijmegen zo’n 20 vrou-
wen rond die nergens aanspraak op kunnen 
maken omdat ze uitgeprocedeerd zijn. Om 
uiteenlopende redenen kunnen ze ook niet 
terug naar hun eigen land.

In Nijmegen is door vrijwilligers een tijdelijke 
opvang opgezet voor deze vrouwen waar zij 
onder andere leren zichzelf te redden. Be-
halve deze opvang is er een organisatie met 
de naam “ ZijaanZij” , die probeert aan deze 
vrouwen werk te verschaffen waardoor ze 
zelf wat inkomen kunnen genereren om in 
leven te kunnen blijven. 
Sinds kort heeft “ZijaanZij” nu ook de mo-
gelijkheid om mee te draaien in het huiska-
merrestaurant Babylon  in het voormalige 
hoofdgebouw van de Vijverhof, vlak bij ons 
op de Kwakkenberg. “ZijaanZij” mag nu met 
deze vrouwen op zaterdagavond (om de twee 
weken) een Afrikaans buffet organiseren.   

Ons dorp is een nabije buur van de (voorma-
lige) Vijverhof en dorpsgenoten kunnen als 
goede buur een grote steun betekenen voor 
deze groep mensen aan de onderkant van 
onze samenleving. En bovendien, je krijgt er 
ook nog een heerlijke maaltijd voor!  
Voor meer informatie zie de website.

De organisatie “ZijaanZij” is overigens een niet 
kerkelijk gebonden organisatie en zoekt bo-
vendien  “poetsadressen” voor deze vrouwen! 
Kun je een schoonmaakhulp gebruiken stuur 
dan een mailtje naar het adres van “ZijaanZij” 
en de organisator neemt contact met je op.

Voor meer informatie over de woon-werk-
gemeenschap Babylon kijk op hun website: 
www.woonwerkbabylon.nl

Ria Timmerman
024 - 3603998

ZIJAANZIJ

D
eze keer geen uitgebreid verslag van de 
ontwikkelingen in ons dorp de afgelopen 
maanden. Uw verslaggever is er even 

niet, in ieder geval niet op tijd om voor deze 
Oorschelp weer aan te geven wat er op het 
terrein van jong en oud, bewegen, dorpshuis-
ontmoeten, duurzaamheid, groen, talenten en 
zorg voor elkaar allemaal gebeurt. 

Maar gelukkig zijn er ook groepen die zor-
gen voor eigen publiciteit (zie elders in deze 
Oorschelp). 
En gelukkig ook voor de dorpsbewoners die 
lid zijn van de dorpsvereniging en/of de site 
van de dorpsvereniging regelmatig lezen: 

zij krijgen rond 1 juli a.s. het meest actuele 
overzicht. En bereid je er maar op voor, de 
acties worden steeds concreter, waardoor je 
eigen meedoen ook steeds vanzelfsprekender 
wordt. 

Er valt veel te halen en te brengen, we zijn 
een vitaal dorp, voor jong en oud, in beweging, 
duurzaam, groen en nog zoveel meer.

Pim Spaan
Nijmeegsebaan 72

6564 CH Heilig Landstichting
06 - 54266189

pimspaan@kpnmail.nl



6 nummer 43, jaargang 11

{ advertentie }

BEWEGEN EN VITALITEIT BIJ SENIOREN
(ingezonden mededeling)

O
p 22 juli zal Marcel OldeRickert in ’t Zaaltje een 
lezing geven over bewegen bij Senioren. 
Voorafgaand aan de lezing heeft Marian Schijf op 

die middag een vitaliteitsprogramma gepland, met als 
motto: “Bewegen in het groen”.

Vanuit het thema Bewegen in Heilig Landstichting is 
het initiatief genomen om met bewegen in groepsver-
band te beginnen. Aanleiding was de vaststelling van 
hoogleraar Geriatrie Marcel OldeRikkert dat bewegen, 
als je ouder bent dan 40 jaar, mogelijk de geheugen-
klachten vermindert en soms verbetert. En bewegen is 
volop mogelijk in het groene dorp Heilig Landstichting. 
Marcel wil hier graag het een en ander over vertellen en 
heeft een mooie presentatie klaar. 
Gekoppeld aan de lezing geven we alle bewoners de 
mogelijkheid om zich te laten testen en meten met de 
zogenaamde UKK test. Iedereen tussen de 20 en 80 
jaar kan via deze test op een vrij gemakkelijke en veilige 
manier de lichamelijke conditie in beeld brengen. Voor 
mensen met duidelijk overgewicht is deze test min-
der betrouwbaar. Het is een sub- maximale test. Dit 

betekent dat de testpersoon zich niet maximaal hoeft 
in te spannen. De uitkomst van de test is gebaseerd op 
een berekening van leeftijd, lengte, gewicht, geslacht, 
looptijd bij 2 kilometer in wandeltempo en hartslag. Na 
de test is het mogelijk om je op te geven voor 10 wan-
deltrainingen vanaf half september 2017 met een echte 
trainer. Maar ook voor bewoners die bij het lezen van 
dit bericht denken “ dit is te moeilijk voor mij” hebben 
we een groepsgericht programma dit najaar.

Dus geeft je op voor te test; de test is tussen 13.30 en 
16.30 uur en/of voor de lezing van Marcel OldeRikkert 
die om 16.30 uur begint. 
U kunt zich opgeven via de dorpsmail van de Dorpsver-
eniging (dorpsvereniging@gmail.com), onder vermelding 
van “Bewegen in het Groen”. 

Marian Schijf / In Beweging / adviseur sport en bewegen
tel: 06 13260571

 www.inbewegingsport.nl 
marian@inbewegingsport.nl

•  Zomerretraite 19-07 tot 23-07-2017 in Kloosterhotel ZIn te Vught.
•  Gratis open les voor starters op zondag 10 september om 14.00 uur
•  Zen voor starters 5 weken za.ochtend of wo.avond en 5 weken maandag- of dinsdagavond.  Start: zaterdag 16 september 

en woensdag 4 oktober.
• Doorgaande Zengroepen op ma.avond (19.45-21.30) en di.avond (19.45-21.30) vanaf 11 en 12 september. Voor 

instromers 2 gratis proefavonden.
•  Zen en Zingen op Zondagochtend (ZZZ) op Eerste Kerstdag en op Nieuwjaarsdag om 11.00 uur. 

Zen uit het hart – meditatie die werkt

voor zentraining en personal coaching

Petruslaan 1- Heilig Landstichting
zie voor programma en inschrijven:  www.zennijmegen.nl (024-7850103)



7juni 2017

H
et is op de kop af een jaar geleden dat 
Jaap en Barbera met hun drie kinderen 
Sara, Max en Lotte op de Andreaslaan 

32 zijn komen wonen. Jaap vertelt dat het 
net is alsof het nog maar twee maanden zijn 
zo vliegt de tijd. Vandaag hebben ze pas de 
tijd gevonden om de eerste schilderijen op te 
hangen. 
Jaap en Barbera woonden hiervoor in de Ha-
zenkamp in Nijmegen en wilden daar graag 
blijven wonen omdat de kinderen dan dicht 
bij school bleven. Maar een geschikt huis met 
voldoende ruimte binnen en buiten was na 
ruim een jaar nog niet gevonden. 
Bij het zoeken in andere wijken kwam ook 
ons dorp in beeld waar huizen met voldoende 
ruimte te vinden waren. En zo kwam, nu ruim 
twee jaar geleden, de Andreaslaan 32 in het 
vizier. Een ruim huis met een fijne sfeer. 

Voor Barbera is het na elke werkdag een ple-
zier om weer huiswaarts te keren vooral van-
wege de rust en gemoedelijkheid in ons dorp. 
Ook het maken van een wandeling door de 
wijk ‘s avonds is haar een lieve lust.
Lotte geniet van haar grote slaapkamer en de 
trampoline, Max vindt vooral de grote tuin en 
de schommel geweldig. Sara vindt het jam-
mer dat ze `s morgens veel later op school is 

en niet meer zelf naar school kan lopen. Maar 
fijn is de grote schommel en dat haar vriendin 
Merel vlakbij woont.
Opa en Oma vinden het huis en omgeving 
prachtig en slapen nu op een ruime logeer 
kamer en niet meer in de huiskamer zoals 
voordien. 
Kortom deze vijf nieuwkomers genieten met 
volle teugen van hun huis en zo zien we het 
graag.

Wim de Vries 

OPROEP

Heeft U nieuwe buren en wilt 
U graag dat ze zich kunnen 
voorstellen in de Oorschelp? Of 
bent U zelf een nieuwe bewoner 
van ons dorp? Stuur een 
berichtje aan:

oorschelphls@gmail.com
Wij sturen indien gewenst een 
interviewer, maar U kunt ook zelf 
uw buren interviewen.  

redactie

NIEUWE BEWONERS IN ONS DORP

{ advertentie }
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{ advertentie }

ONZE TUIN

W
ij boffen maar, in ons dorp. Te midden 
van veel groen hebben de meesten 
van ons een aardige achtertuin, die 

we min of meer succesvol tot kleine paradijs-
jes hebben omgetoverd. 

Fijn is het dan om in je eigen lusthof te ge-
nieten van wuivend groen,  fleurige bloemen 
en heerlijke geuren. Jammer genoeg  gaat 
het allemaal niet vanzelf en daarom zal ik de 
komende tijd wat tips geven voor een na-
tuurlijke, maar tevens onderhoudsvriendelijke 
tuin.  We beginnen met de vijver. 

De vijver, hoor ik al zuchten. Een gat graven, 
met plastic bedekken en dan na een paar 
weken naar een drabbig  groene substantie 
kijken, waaruit wat  plantjes omhoogkomen. 
Getob met filter en pomp, gehannes met een-
denkroos en die waterlelie; die wil maar niet 
bloeien, wat zeg ik, het blad verschijnt zelfs 
niet.  En hoezo onderhoudsvriendelijk?  

Toch is het zo. Zolang je je maar aan een paar 
regels houdt. En die som ik hier even op. 
Denk groot. Aan een niervormig kuipje van  1 
bij 0,5 meter heb je niet veel.  Kies voor ten-
minste 5 vierkante meter – liefst meer-  en 
een diepte van 80 cm. Dat scheelt ten eerste 
flink wat grond die niet onkruidvrij gehouden 
hoeft te worden en ten tweede  reinigt een 
grote vijver zichzelf. 

Neem geen vissen.  En zeker geen karperach-
tigen zoals goudvissen. Alle vissen bevuilen 
het water met hun ontlasting en jagen daar-
mee de algengroei aan. Goudvissen grondelen 
bovendien waardoor bezinksel steeds weer 
naar boven komt en plantjes soms aan de op-
pervlakte komen drijven. 
Geen vissen betekent dat er ook geen pomp 
en filter nodig zijn. 

Koop behoorlijk wat zuurstofplantjes bij de 
kwekerij.  Zij zorgen ervoor dat algen geen 
kans krijgen. Koop je waterplantjes bij een 
goed bedrijf,  want zo voorkom je dat er per 
ongeluk eendenkroos in je vijver komt.  Want 
dan verandert de serene spiegeling van het 
wateroppervlak in no-time in een groene brij, 
waar huisdieren en gasten geen vijver meer in 
herkennen.  

Let op bij de aanschaf van de waterlelie. 
(Die willen we toch allemaal?) Met name de 
diepte is van belang.  Wie een te grote koopt, 
ziet zijn vijver binnen drie jaar veranderen in 
een  vlakte vol rechtopstaande bladeren, die 
sinister in de wind  bewegen, als wuivende 
handen boven het graf.  Een te kleine is ook al 
niet bevredigend; die komt helemaal niet aan 
de oppervlakte. 

Geen vissen, hoor ik nu. Is dat niet saai? Nee, 
want een frisse, heldere vijver is heel aan-
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trekkelijk voor salamanders en kikkers. De sala-
manders komen vanzelf, en in het voorjaar kleuren 
hun buikjes helderoranje.  De kikkers ook, en die 
veranderen  je vijver in april  in een kolkende tobbe, 
waar ze zich met zijn twintigen of meer uitleven. 
Kikkervisjes als tijdelijke gasten zijn het resultaat.  
En de kikkers verdwijnen weer op het land, waar ze 
zich tegoed doen aan ondermeer slakken.  En hoe 
fijn is dat? 

En nu nog even het onderhoud. Beetje bijvullen op 
zijn tijd, in de herfst opletten dat er niet teveel bla-
deren invallen.  Want die maken het water te rijk 
en dat kan de algen voeden.  Dat is het.  Mooi toch? 

Volgende keer: het grindeiland 

 Marion Meulenbroek 

D
e avond zou beginnen om 16:30, alleen kwamen 
mijn vriendinnen en ik wat te laat. Toen we bin-
nenkwamen, werden we verwelkomd door Jacky, 

een jongerenwerker. We liepen naar de grote zaal waar 
al een paar jongeren, een stuk of 6, aan het tafeltennis-
sen waren. Wieke en Karine stonden bij de bar. Op de 
tafels stonden flessen drinken en een grote bak chips 
klaar.

Mijn vriendinnen en ik bleven even in de zaal wat 
kletsen en zijn daarna aan de tafels gaan zitten. Terwijl 
we ons daar vermaakten, kwamen er nog ongeveer 4 
jongeren binnen, die zich in de grote zaal vermaakten. 
Toen kwam Jacky bij iedereen langs om te vragen welke 
pizza je wilde eten. Terwijl we wachtten op de pizza’s, 
kwam Jacky nog een keer bij iedereen langs om onze 
naam, telefoonnummer en email te vragen, zodat we 
bereikbaar waren voor de volgende jongerenactiviteit 
en de dorps-app. Ook werd er gevraagd of we ons wil-
den aanmelden voor de oppascentrale.  

Rond 18:10 werden we allemaal bijeengeroepen bij de 
tafels waar mijn vriendinnen en ik zaten, en iedereen 
schoof aan. Jacky stelde zich nog even voor en vertelde 
wat over het doel van de avond. We zouden vanaf nu 
vaker jongerenbijeenkomsten houden en we mochten 
zelf suggesties doen over wat we graag zouden willen 

doen op zo’n avond. Iedereen kwam aan de beurt en 
moest een suggestie doen. Terwijl we daar mee bezig 
waren, kwamen de pizza’s. Volgens mij vond iedereen 
het erg lekker en het was heel erg gezellig. Er werd veel 
gepraat en geklierd met de pizza. We hebben het rondje 
met suggesties nog even afgemaakt en toen iedereen 
het op had, gingen ze verder met spelen en tafeltennis-
sen. Mijn vriendinnen en ik bleven nog even zitten en 
zijn toen naar huis gegaan. 

Ik vond de avond een succes. Het was heel gezellig en 
je leert de jongeren beter kennen die hier in de buurt 
wonen. Er waren wel meer jongens dan meisjes, maar 
volgens mij maakte dat niet heel veel uit. Ik heb al zin in 
de volgende bijeenkomst. 

 Cathelijne Schlick

De pizza-avond heeft een vervolg gekregen
Op zaterdagavond 25 maart werd door een paar 

deelneemsters aan de pizza- avond een filmavond 
georganiseerd. Twaalf jongeren alsook onze nieuwe 

Syrische familie hebben ervan genoten.
Het is de bedoeling dat er een vervolg komt op deze 

activiteiten.

Josine de Groot

PIZZA-AVOND 27 JANUARI 2017
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S
inds het najaar van 2016 hebben, op 
initiatief van Gonny Delahaije, een aantal 
inwoners van ons dorp zich verenigd in 

het therapeutennetwerk Heilig Landstichting. 
Wat ons verbindt is dat we allemaal wonen in 
Heilig Landstichting en werkzaam zijn in de 
paramedische of geestelijke gezondheidssec-
tor of het welzijnswerk. 
Inmiddels zijn we vier keer bij elkaar gekomen 
en hebben we nader met elkaar kennisge-
maakt om te onderzoeken wat we samen 
kunnen en willen doen.

De voorlopige doelstellingen van het netwerk 
zijn:
* Elkaar als persoon en als zorgverlener 

zodanig (leren) kennen dat we gericht en 
effectief naar elkaar kunnen doorverwij-
zen,

* Uitwisselen van kennis en ervaring,
* Bij gebleken behoefte, mensen (uit Heilig 

Landstichting) attenderen op de moge-
lijkheden aan therapieën en/of coaching 
binnen ons netwerk.

Het netwerk heeft een duidelijke platform-
functie en is nadrukkelijk geen samenwer-
kingsverband. We zijn allemaal autonome 
aanbieders van (complementaire)zorg en 
coaching met als doel het bevorderen van 
welzijn. 
Het netwerk is een divers gezelschap en dat 
is zichtbaar in ons aanbod, dienstverlening en 
aanpak. Wat we delen is onze kijk op mensen 
als geheel (holistische visie).  

De toekomstplannen van het netwerk:
Omdat we nog in opbouw zijn willen we de 
onderlinge verbinding versterken en zowel 
bekendheid geven aan het netwerk in zijn 
geheel als ook aan het aanbod van haar 
individuele leden. Wellicht gaat ons netwerk 
verder groeien.
We willen graag dat onze dorpsgenoten ons 
weten te vinden en bekend zijn met wat er, 
heel dicht bij huis, aan hulp en ondersteuning 
te vinden is. We gaan graag met je in gesprek, 
voor jezelf of voor iemand die je kent.

Christiane Baggen, e.a.

NETWERK IN ONS DORP STELT ZICH VOOR

HET THERAPEUTENNETWERK

Christianne Baggen (Relatie)therapie, supervisie, 
team coaching

info@spiritview.nl
www.spiritview.nl

Gonny Delahaije Voetreflextherapie, stressreductie, 
lichaamsmassage

g.delahaije@gmail.com
www.voetreflexcoach.nl 

Marian Habets Professional organizer, hulp bij ordenen zondermeer@hulpbijordenen.nl
www.hulpbijordenen.nl 

Mireille Nefkens (On-the-job) re-integratie-
coaching o.a. bij burnout 

mireille.nefkens@gmail.com

Marjolein Stil Energetische therapie en counseling info@m-stil.nl
www.m-stil.nl 

Caroline Wienen Counseling, MKB coaching, 
duurzame inzetbaarheid en 
natuurgeneeskunde 

info@health-consult.nl 
www.health-consult.nl 

Annemijn van Reijendam Stresstherapie, fysiotherapie en Raymedy annemijn@raymedycentrumnijmegen.nl
www.praktijkheiligland.nl

Gonneke van Leeuwen Raymedy, fysiotherapie en NLP www.raymedycentrumnijmegen.nl

De huidige deelnemers aan het therapeutennetwerk
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de deelnemers aan het 
therapeutennetwerk. 

Van boven naar onder: 
Marian Habets, 
Annemijn van Reijendam, 
Marjolein Stil, 
Gonny Delahaije, 
Caroline Wienen 
en Mireille Nefkens.

Niet op foto: 
Christianne Baggen 
en Gonneke van Leeuwen

ONDERDEEL VAN HET GROOTSTE MUSEUM VAN NEDERLAND 

DE CENAKELKERK

Dat staat in een persbericht dat één dezer 
dagen verspreid wordt. De verwijzing naar 
een ‘kleurrijk van dak tot vloer beschilderd 
interieur’ slaat op de Cenakelkerk. Al bij de 
eerste contacten met de mensen van het 
Catharijneconvent, toen ze bezig waren de 
lijst op de stellen van de kerken die onderdeel 
zouden kunnen worden van het grootste 
museum van Nederland, bleek een hoge ‘wow 
factor’. Ze zagen de kerk voor het eerst en 
waren overdonderd. Voor degenen die vaker 
in de Cenakelkerk geweest zijn geldt dit mis-
schien niet meer. Ik herinner me de eerste 

keer dat ik in de kerk kwam – ik was begin 
1979 op de Landstichting (op kamer) komen 
wonen – en ik vond het maar een vreemde 
kerk. Zo anders dan ik gewend was: een cir-
kel met daarop een koepel in plaats van een 
kruisvorm met romaanse of gotische ramen. 
En dan al die schilderingen en kleuren. Zelfs 
voor de grote restauratie was dat al opval-
lend. Gaandeweg ben ik gewend geraakt aan 
die vorm en die schilderingen, maar belangrij-
ker ben ik dat eigenaardige, haast on-Neder-
landse karakter van de kerk gaan waarderen 
en heb ik ook ontdekt hoe uniek en diepzinnig 

‘In 2016 publiceerde Museum Catharijneconvent het monumentale boek Kerkinterieurs in Nederland, 

waarin honderd beeldbepalende kerkinterieurs worden belicht. Dit boek inspireerde het museum om 

de kerken in Nederland bekender en toegankelijker te maken voor het grote publiek. Dertien prachtige 

monumenten van verschillende gezindten staan aan de basis van dit nieuwe Grootste Museum van 

Nederland. De kerken zijn bijzonder vanwege hun geschiedenis, architectuur en kunstwerken. Van een 

idyllisch dorpskerkje op het platteland tot een indrukwekkende middeleeuwse basiliek midden in de 

stad. Van wereldberoemde glas-in-loodramen tot kleurrijke van dak tot vloer beschilderde interieurs. 

Allemaal religieus actieve kerken die een ‘Michelinster’ verdienen.’ 
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het geheel is. Eén kunstenaar (Piet Gerrits) die 
de hele aankleding van de kerk verzorgd heeft – 
niet alleen de schilderingen en mozaïeken, maar 
ook het meubilair enz.: Gesamtkunstwerk is een 
terechte kwalificatie. En het programma achter 
de verbeeldingen is ook uniek. De Cenakelkerk is 
een kerk(gebouw) over de kerk(gemeenschap). 
De verhalen die afgebeeld staan blijken telkens 
onvermoede aspecten te hebben. Het zijn wel 
verhalen uit het begin van het christendom, 
maar de thema’s, idealen, conflicten die op de 
wanden van de kerk te zien zijn, zijn van alle 
tijden. 

Een onderdeel van het project het grootste mu-
seum van Nederland is dat bezoekers een audio-
tour kunnen huren (3 euro), waarmee zij stap 
voor stap door de kerk geleid worden. Het the-
ma van ‘onze’ tour is grensgangers. Bijna alle 
verhalen die afgebeeld staan, hebben te maken 
met mensen die uitgedaagd worden de grens 
tussen ‘wij’ en ‘zij’ over te gaan. Het meest dra-
matisch is dat te zien in de kapel waar Saulus 
(later Paulus) voor de poort van Damascus door 
een bliksemflits wordt getroffen en hij uit de 
hemel de stem hoort: ‘Saul waarom vervolg jij 

mij?’ Die uitdaging is nog steeds relevant.
Op 27 juni is de opening, dat wil zeggen wordt 
de Cenakelkerk officieel onderdeel van het 
grootste museum van Nederland. Voor andere 
kerken en synagogen gebeurt dat op andere 
dagen en op 6 juli is in Oudenbosch de landelijke 
slotmanifestatie. Bisschop de Korte zal bij ons 
aanwezig zijn, een vertegenwoordiger van de 
commissaris van de Koning en burgemeester 
Slinkman. De inwoners van Heilig Landstichting 
zijn ook van harte welkom bij deze opening die 
om 17.00 uur begint. En natuurlijk ook daarna. 
De kerk is tot begin november vier middagen 
open (donderdag tot en met zondag, telkens 
van 14.00 tot 16.30 uur). En zoals een slogan bij 
de reclamecampagne luidt: ontdek de schatten 
‘bij u om de hoek’.

Pastor Herwi Rikhof

ps Het boek Kerkinterieurs in Nederland heeft 
niet alleen in de pers uitstekende beoordelingen 

gekregen, het is nu ook toe aan een 2de druk 
die binnenkort zal verschijnen.
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Tijdens een goed bezochte borrel op 28 mei 
liet Marion Meulenbroek de aanwezigen ken-
nis maken met de leefwijze van de bedoeïe-
nen in de Sinaï.

Marion heeft Arabisch en Hebreeuws ge-
studeerd en het onderwerp van haar afstu-
deerscriptie was de bedoeïenen. Sinds 2008 
gaat ze vier keer per jaar naar Nuweiba in de 
Sinaï, voor enkele weken;  en verblijft dan in 
een hotelletje of bij mensen thuis, waar ze 
dan, zoals de mensen zelf, op een matje op de 
grond slaapt.

De mensen kennen haar en ze wordt be-
schouwd als één van hen en daarom mag ze 
vrouwen ongesluierd fotograferen. Want men 
leeft vanuit de Islam, maar ook volgens het 
oeroude gewoonterecht. Zodoende is er vrije 
partnerkeuze en is scheiden mogelijk.
Absolute voorwaarden om te trouwen zijn 
een koelkast en een televisie.
De ouders werken allebei, de vrouw houdt 
kippen en geiten en wat ze verdient is voor 
haar. De man verdient veel meer, als vracht-
wagenchauffeur, in de bouw of in het toeris-
me, maar wat hij verdient is voor hem en de 
kinderen. Door het harde leven zijn de men-
sen al vroeg oud en doen dan niets meer.

De kinderen zijn al vroeg zelfstandig, omdat 
er bij het opvoeden niet gauw wordt ingegre-
pen en ze  al heel jong mee moeten helpen. 
Ze gaan naar school, maar het onderwijs is 
erg slecht. De docent komt uit Egypte, spreekt 
niet de taal van de kinderen en leert hen niets 
over hun eigen cultuur. In hun vrije tijd spelen 
de kinderen met stenen, stokken en met el-
kaar, want er is geen speelgoed.

De bedoeïenen trekken niet meer rond; ze 
wonen in huisjes, die ze zelf bouwen. Ze vin-
den dat de grond van hen is, maar de Egypte-
naren vinden dat ook en als ze de huisjes weg 
willen buldozeren, dan doen ze dat.

Marion heeft de Stichting Hadiya Reizen op-
gericht en organiseert o.a. wandelreizen in 
de Sinaï, maar ook projecten voor vrouwen. 

Ze leren sieraden en tasjes maken; met de 
verkoop hiervan kunnen ze wat meer verdie-
nen. De producten zijn werkelijk heel mooi 
en d.m.v. huiskamerbijeenkomsten probeert 
Marion ze te verkopen. Ook nu had ze prach-
tige tasjes en sieraden meegebracht en deze 
vonden gretig aftrek.

Wilt u ook eens een huiskamerbijeenkomst 
organiseren, producten kopen of meer infor-
matie verkrijgen, dan kunt u contact opnemen 
met Marion: mlmeulenbroek@kpnmail.nl

Marleen Moggré

BEDOEÏENEN IN DE SINAÏ 

MARION MEULENBROEK VERTELT

{ advertentie }
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Waarom Zencentrum Nijmegen?

“In 2010 ben ik, na een lange reis in India en 
Nepal, met Ellen in Heilig Landstichting gaan 
wonen. We willen graag iets voor anderen 
betekenen en stellen ons huis graag open 
om mensen te ontvangen. Ellen doet dat met 
haar zanggroepen en ik geef Zen training in 
onze Zendo, de meditatieruimte.”

Hoe ben je in aanraking gekomen met Zen?

“In de jaren 90 maakte ik als hoofdredacteur 
werkweken van 60-80 uur en raakte ik over-
spannen. Om te leren ontspannen ging ik in 
therapie en maakte voor het eerst kennis met 

Zen meditatie. Destijds mediteerde ik weke-
lijks met een pastoor, maar nu word ik gegre-
pen door het stille zitten.  Ik hervond innerlij-
ke rust door Zen meditatie. Ik studeerde eerst 
nog vijf jaar in Utrecht bij Rients Ritskes en 
daarna bij mijn huidige leraar Nico Tydeman. 
Nico’s simpelheid en eenvoud raakten mij, 
vanaf de eerste ontmoeting. Zen is eenvoudig 
en niet dogmatisch, maar leert je te openen 
en liefde te ervaren.” Daarom heet mijn nieu-
we boek: Zen is opendoen.

Is Zen een religie? Of wat vindt jij een 

belangrijke overeenkomst met alle andere 

religies?

“Dat het leven toch wel een groot mysterie is 
en dat het enige waar het werkelijk over gaat, 
de liefde is. Het gaat over je eigen ervaring 
en niet over het moeten geloven. Zen verzet 
zich niet tegen andere religies.  Zen heeft mij 

op eigen wijze teruggebracht bij het Christen-
dom.”

Op 17 juni 2017 krijg je Dharma transmissie 

van Nico Tydeman, kun je daar iets meer over 

vertellen?

“2500 jaar geleden leefde Boeddha. Hij zou 
gaan preken op de Gierenberg in India. Die 
Gierenberg bestaat uit allemaal terrassen 
waar je op kunt staan. Het publiek stond te 
wachten op de preek van Boeddha Shakya-
muni. De Boeddha pakte een bloem en hield 
die omhoog en draaide hem rond. Iedereen 
was met stomheid geslagen. Behalve Kashy-
apa die glimlachte, de Boeddha zag dat en zei: 
“ik heb de schatkamer van de ware leer en die 
heb ik nu door gegeven aan Kashyapa.” Dat is 
het begin geweest van wat Dick nu in de 83e 
generatie ontvangt. Kashyapa was de eerste 
opvolger van de Boeddha.

Het is een leer zonder woorden. Het is een 
leer die zich niet laat pakken in woorden. Na-
tuurlijk wordt er enorm veel over geschreven 
en gepraat maar daar gaat het niet om. Er is 
iets dat we het mysterie noemen. Hoe kun je 
dat mysterie in je eigen wezen of leven toela-
ten. Dat is waar het over gaat. Het ontstaat 
als je opendoet.”

Wat betekent die Dharma transmissie voor je?

“Bij een familieopstelling heb ik ervaren dat er 
een onmetelijke stoet van voorouders achter 
mij stond. Het voelde als een enorme steun 
en het was zo indrukwekkend. Dat gevoel 
heeft mij nooit helemaal losgelaten. Mijn in-
teresse in de lineage (lijn van verwantschap) 
is door de jaren heen steeds meer gegroeid. 
Ik ken Nico Tydeman al meer dan 20 jaar en 
ik dacht: hij is de enige die ik als leraar zou 
wensen. Toen ik 73 jaar oud was heb ik op 20 
augustus 2013 Nico Sojun Tydeman gevraagd 
om mijn leraar te worden. Hij zei ja en van 

”ZEN IS OPENDOEN”

Elk kwartaal zie ik de advertentie in de Oorschelp van Zencentrum Nijmegen. 

Wat is dat eigenlijk een Zencentrum?  Komt Zen uit je hart en hoe werkt meditatie?

Om dat te weten te komen, maak ik (Dorothé Derks) een afspraak en bel aan bij Dick Verstegen. Breed 

glimlachend maakt Dick de deur voor mij open. 

We drinken een kop koffie en ik begin vragen te stellen en Dick begint te vertellen.

Dick Verstegen (76 jaar) is geboren in Den Haag en woont sinds 2010 

met zijn vrouw Ellen in Heilig Landstichting. 

Van huis uit is hij journalist en werkte 41 jaar in de 

dagbladjournalistiek. 

Sinds 2003 heeft hij leerbevoegdheid als zenleraar. 
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hem ontvang ik op 17 juni 2017 de Dharma 
transmissie in het Zen Centrum Amsterdam.”

Wat zou je als slot nog willen meegeven aan de 

lezer?

“Duik in het leven en ga af op je eigen erva-
ring. Omarm het leven.”

Ik pak mijn spullen, bedank Dick voor zijn 
openhartige gesprek en wens hem alle goeds 
toe.

Dorothé Derks

het boek 
‘Zen is Opendoen’ 

van Dick Verstegen 
is vanaf 25 juni 2017 

verkrijgbaar

Dick Verstegen (r) met  Nico Tydeman(l)

Enkele foto’s van de 
stratencompetitie van 

de Jeu de Boules op 
Koningsdag
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Toen wij meer dan 8 jaar geleden in dit huis 
kwamen wonen, trof ik voor en achter een 
keurig aangelegde buxustuin aan. 
Overal haagjes en veel rozen op stam, de ach-
tertuin stond propvol met hortensia Annabel-
le en weinig anders. Alles goed verzorgd en 
bijgehouden alleen jammer dat zo’n buxustuin 
niet bij me past. Moeilijk vond ik het de eerste 
jaren, om stukjes buxus weg te halen en ge-
lukkig kon ik de meeste Annabellen weggeven 
aan vrienden en kennissen. In die tijd keek ik 
wel eens verlangend naar het buurtuintje aan 
de andere kant van de oprit. Samen delen we 
in de zomer de gele roos en daarna de win-
terjasmijn op het smalle muurtje tussen onze 
huizen. Het was zo’n rommelig tuintje, een 
beetje chaos zag ik wel, maar daar tussen-
door allerlei moois. En in de zomer bloeit dan 
op de brede zijgevel van het huis de oranje 
trompetbloem.

 Als ik mijn buurvrouw Maria een compliment 
maakte over alle weelderigheid, werd me al 
snel duidelijk dat zij helemaal niet blij was 
met haar tuin. Ze wist niet wat ze ermee aan 
moest, overzicht wilde ze en dat ze het zelf 
bij kon houden. Ze was al begonnen met een 
tuinman, waar ze samen mee aan de slag 
ging. Veel gesprekjes werden er op de oprit 
gevoerd: over de tuin, over de Oorschelp, waar 
ze twee jaar voor onze komst hoofdredac-
teur van geworden was. Over het leven en 
zijn processen. Dat ze soms zó op zoek  was 
naar een bijzondere bloem, dat ze de kleine 
diamantjes die óók in haar tuin groeiden, niet 
zag staan. 

En verder kreeg ik voortaan ieder kwartaal 
een stapel Oorschelpen in de hand om in de 
bussen te stoppen. 

En nu, zomer 2017, kijk ik even om. De gele 
roos ben ik dit jaar in alle drukte vergeten te 
snoeien. Een doorn in mijn oog, maar Maria 
geniet lekker van de grote, gele bloemen. Haar 
tuintje ligt er rustig bij, paarse maagden-
palm bedekt de bodem zodat onkruid wieden 
steeds minder nodig wordt. Een paar struiken 
met donker geeloranje roosjes geven kleur. 
Er is een deel bestraat, waar na de IJsheiligen 
allerlei eenjarigen in potten staan, die vrolijk 
dóórbloeien tot in de herfst. En er is nu ruim-
te voor twee luie tuinstoelen…

Maria heeft orde geschapen en ruimte ge-
maakt; in die ruimte kunnen nu allerlei on-
verwachte bezoekers een plek krijgen. Zo zie 
ik een grote aangewaaide oranje papaver die 
zich, zo te zien,  helemaal thuis voelt. 

De Oorschelp draagt ze na 10 jaar over, het 
is een mooi dorpsblad geworden. Af en toe 
staat er een prachtige kleurenfoto op het 
voorblad. Iedere keer weer moest ze de schrij-
vers achter de vodden zitten om op tijd hun 
stukje in te leveren, daar weet ik alles van. 
Nu geeft ze ruimte aan nieuwe redacteuren. 
Haar beide tuintjes zijn op orde en er kunnen  
weer nieuwe, onverwachte, kleurige dingen 
gebeuren.

Mijn voortuin is in deze jaren steeds voller 
geworden. Het is de bedoeling dat het een 
zomerse pluktuin wordt, waar alles een beet-
je tegen en door elkaar groeit. Als er genoeg 
bloeit om een kleurig boeket te maken, zal ik 
de oprit oversteken. Hulde!

Esther Hinne

ANDREASLAAN 9

DE VOORTUIN
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De voorzitter van de Dorpsvereniging noemde in zijn 
openingswoord bij de viering van het 10-jarig bestaan 
het boek “Van Heilig Woud tot Heilig Landstichting” 
als aanbevolen lectuur voor diegenen die later hier in 
Heilig Landstichting zijn komen wonen. 

Het geeft de geschiedenis weer van Heilig Landstich-
ting en omgeving. De combinatie van feitelijke ge-
schiedenis, persoonlijke verhalen en herinneringen en 
de illustraties maakt dit tot een boeiend werk. Dit boek 
is tot stand gekomen door de “Werkgroep van Ploeg 
tot Heilig Landstichting”, voorloper van de Heemkun-
dekring.

Eén van onze lezers vroeg ons te vermelden dat dit 
boek nog steeds te koop is.
Er is inmiddels een tweede druk (!) en het is te koop bij 
boekhandel Augustinus in Nijmegen, maar ook via Bol.
com te bestellen. De prijs is € 24,95       

redactie

jong en oud 
brengen 

De Oorschelp 
rond

KORTE BERICHTEN



18 nummer 43, jaargang 11

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

WIL
JE

 WETEN
WAT
WIJ

DOEN?

www. kekdnl.nl

interieurarchitectuur + grafische vormgeving

{ advertentie }

CONCERTEN IN HEILIG LANDSTICHTING

Projectkoor Gelderland brengt op vrijdag 30 juni een 
zomeravondbeleving met muziek en verhalen in het 
Begraafpark.
In deze avond en nacht vormt het park het decor 
van een eenmalige muzikale reis, die de bezoekers 
meevoert uit de geestdrift van de zomer naar verstilling 
en inkeer.
Het publiek wordt van locatie naar locatie geleidt, waar 
het telkens een presentatie van 10 minuten krijgt, door 
kleine vocale ensembles en een aantal instrumentale 
formaties, met tot slot een optreden van het volledige 
koor.
Er worden werken gebracht van Mendelssohn, Reger, 
Rachmaninov, Desprez, Arbeau, Holst, Sullivan, Stanford, 
Parry en Elgar.
Dirigent is Wouter Verhage.

tijd en plaats:
vrijdag 30 juni 2017

Begraafpark Heilig Landstichting
aanvang 20.00 uur

Kaarten kunnen worden besteld via de website van 
Projectkoor Gelderland.

Reis door de Nacht, een zomeravondbelevenis.
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TOREN VAN BABEL 
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Kunnen we elkaar verstaan? Is dat niet 
de vraag die in het zojuist vergleden 
Pinksterfeest centraal staat? Een vraag van 
alle tijden, maar met Pinksteren piekt hij naar 
boven. Wat is er aan de hand wanneer we 
dat niet kunnen – elkaar verstaan? Mogelijk 
zitten we dan opgesloten in een torentje van 
Babel. Het lijkt de hemel te zoeken, maar het 
tegendeel gebeurt.

Er zijn heel wat landstichters (V/M) die ons 
steeds voorhouden geen torenbouwers te 
worden, maar steeds weer de verbinding 
te zoeken onder elkaar en met anderen.  Je 
ontmoet ze op allerlei dorpsactiviteiten. Ook 
de initiatieven van ons dorpsproject Horizon 
2020 getuigen ervan.

Eén van die mensen die ook steeds op zoek 
was naar verbinding was mijn voormalige 
overbuurman, Jans Bekhuis.  Vele jaren 
verzorgde hij op deze plaats de Oorschelp-
column. Welbespraakt getuigde hij van 
die verbondenheid en het was steeds een 
genoegen hem te lezen.  Het is een voorrecht 
zijn opvolger te zijn.

De toren van Babel en het Pinksterfeest 
worden vaak in elkaars verlengde gelegd. 
Het Babel-verhaal symboliseert daarbij de 
beperkende hokjesgeest die geen verbinding 
toelaat. En Pinksteren staat juist voor het 
open gooien van de luiken, waardoor je elkaar 
kunt bereiken en verstaan. 

Wat mij uit de bijbelles van vroeger bij bleef 
waren vooral die ‘tongen als van vuur’ die 
boven de hoofden van de begeesterden 
verschenen. Hoewel er verschillende talen 
klonken, kon iedereen elkaar begrijpen. Ze 
hoorden de vurige taal van liefde, open doen 
en wereldburger zijn, in liefdevolle verbinding 
met al het bestaande. 

Tsjonge. Die Verstegen gaat toch niet elke 
keer op de stichtende toer? Die was toch van 
zen en niet van de bijbel? Dierbare lezer(es) ik 
beloof U plechtig dat ik de komende columns 
niet in één hokje te vangen zal zijn en dat ik 
U geen waardeoordelen zal proberen op te 
dringen, noch uit de ene, noch uit de andere 
hoek. 

Maar sommige dingen dienen op passende 
tijdstippen gezegd te worden. In dit geval 
is dat niet alleen vanwege het recente 
Pinksterfeest. Er is namelijk nog een reden: 
In Museumpark Orientalis, onze gezamenlijke 
achtertuin, is zojuist een Toren van Babel 
verrezen. Hij is gebouwd door de kunstenaars 
Meg Mercx en Rob Verwer. 

En wat schrijft het museum daarover op 
zijn site? ‘Museumpark Orientalis grijpt deze 
toren dan ook aan om in 2017 evenementen 
te organiseren waarin wij voorbij proberen 
te gaan aan de verwarringen die er tussen 
mensen heersen op het gebied van taal, 
cultuur en religie.’
Dat is toch een verfrissend geluid in een 
wereld waarin aan het geTrumpetter geen 
eind lijkt te komen. En tegenover die Toren 
van Babel –om alles een beetje in evenwicht 
te houden- ligt al weer wat langer een heus 
klassiek labyrint dat o.a. door twee van uw 
dorpsgenoten is gelegd. 
Loop het eens. Je kunt 
maar één kant uit en het 
bevordert echt de onderlinge 
verstaanbaarheid. Een soort 
Pinkster-werking dus.

Dick Verstegen

Tsjonge. 
Die Verstegen gaat toch niet elke 
keer op de stichtende toer?


