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in dit nummer o.a.:
van de redactie van de voorzitter gesprek met de aftredend
penningmeester heemkundekring stekjesmarkt jeu-de-boulesbaan
kunstmanifestatie open tuinendag op weg naar 2020 café boom verslag
alv koningsdag vogels op de landstichting na de dorpsgesprekken
fourwheeldrive door kirgizië korte berichten de column etc.
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VAN DE REDACTIE

V

anwege de jaarlijkse vergadering van
de Dorpsvereniging waarvan we een
verslag willen plaatsen in dit nummer
en vakanties van redactieleden verschijnt
deze Oorschelp iets later dan de bedoeling
was.
We berichten over de komende
Koningsdagviering. Deze zal een extra tintje
krijgen door de opening van de jeu-deboulesbaan en ook door het grotere aanbod
op de stekjesmarkt.
Bevriende bewoners van Heumensoord
worden uitgenodigd. Lees er over!
Het is niet meer gelukt om een foto te
maken van de beheercommissie van de jeude-boulesbaan. Wij hopen een foto in het
volgend nummer te plaatsen. We plaatsen
graag een foto van onze “doeners”, zodat u
langzamerhand steeds meer dorpsbewoners
gaat herkennen als u ze tegen komt.

VAN DE VOORZITTER
In het vorige nummer hebben we melding
gemaakt van de grote belangstelling voor
de lezing van Klaas Bouwer. De lezing wordt
herhaald op 30 maart.
Regelmatig krijgen we vragen of er een
advertentie geplaatst kan worden. We
houden de lijn aan dat bewoners en
ondernemers van de Landstichting een
advertentie kunnen plaatsen (graag zelfs).
De overige aanvragen worden geweigerd
opdat de Oorschelp een leesbaar blad blijft en
geen advertentieblad wordt.
Wel plaatsen we soms eenmalig een
advertentie onder de rubriek Korte
Berichten, zoals bijvoorbeeld een bericht van
ondernemers in Brakkenstein.

Veel leesplezier

berichten uit ‘t Zaaltje
‘t Zaaltje is iedere dinsdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur open. Dan is natuurlijk ook de
Dorps-bibliotheek aldaar open.
Ook kan er iedere dinsdagmiddag gebridget worden in ’t Zaaltje: ’kunt u bridgen, bridge dan mee!’
In ’t Bosduiveltje worden leuke cursussen gegeven, zoals aquarelleren, model- en
portretschilderen, 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.

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

COLOFON

REDACTIE

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

Maria Quant
Marleen Moggré
Odette Wolbert
Jan Lücker (vormgeving)

De OORSCHELP verschijnt vier keer per jaar en bevat nieuws voor en
over het dorp, berichten van belang voor de dorpsbewoners en de
agenda.
Niet-inwoners van Heilig Landstichting kunnen een abonnement op
de Oorschelp nemen tegen kostprijs. Opgave bij de redactie.
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Contact:
Andreaslaan 9
6564AS Heilig Landstichting
T: (024) 3230682
E: mwaquant@hotmail.com

OVERWINTEREN IN
HEILIG LANDSTICHTING

Z

elden zo’n flutwinter gehad als nu. De
toverhazelaar en de sneeuwklokjes
zijn bijna uitgebloeid. De magnolia
dreigt het vroegtijdig slachtoffer te worden
van nachtvorst, want de knoppen staan op
barsten. De schaatsen zijn nauwelijks uit het
vet gekomen, afgezien van een paar rondjes
in het Triavium met een stel kleinkinderen. Dit
heeft natuurlijk zijn charme, maar is niet het
echte schaatswerk. Ik heb niet voor niets een
paar mooie klapschaatsen gekregen bij mijn
pensionering.
Maar goed, het voorjaar komt eraan.
Dus nieuwe lente, nieuwe kansen. Nou,
daar werken we wel aan in ons Heilig
Landstichting, ons groene dorpje in de
bossen.
Als u dit stukje leest, heeft u al de
Algemene Ledenvergadering (ALV) van
onze Dorpsvereniging bijgewoond. Het
hoofdthema van deze ALV is de voortgang
van de ideeën die in de verschillende
werkgroepen zijn ontwikkeld naar aanleiding
van ons dorpsonderzoek vorig jaar en de
voortgang van de verbouwing van ’t Zaaltje.
Ik wil graag benadrukken dat het hier met
name gaat over de verbouwing en niet zo
zeer de uitbreiding. Over de invulling van de
verbouwing vindt binnenkort overleg plaats
met alle betrokkenen, waarbij het bestuur van
Stichting ‘t Zaaltje de coördinatie heeft.
De schrijver van deze stukjes is voorzitter
van het bestuur van onze Dorpsvereniging,
zoals u waarschijnlijk weet. Een dankbare
en boeiende taak of verantwoordelijkheid,
zo u wilt, maar persoonlijk wil ik dit alles
niet zo zwaar opnemen. Alhoewel, sommige
dorpsgenoten schijnen mij meer gezag toe te
dichten dan ik had gedacht.
Op een van deze milde winterdagen
was ik met onze jongste kleinzoon, een
mannetje van 2 jaar, in onze speeltuin aan
de Rechterslaan en bezig hem te vermaken:
met wisselend succes vanwege de korte
spanningsboog kenmerkend voor deze

nieuws van de
dorpsvereniging
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leeftijd. Op het eind van deze exercitie
stonden wij samen vol bewondering te kijken
naar onze nieuwe jeu-de-boulesbaan die
net opgeleverd was. Een echtpaar uit de
buurt sprak mij aan en vroeg of ik van de
Dorpsvereniging was. Dat kon ik bevestigen
en na kennis gemaakt te hebben uitten zij
hun zorg over de geplande pannakooi op
het veldje aan de overkant van de speeltuin.
Ik heb geprobeerd ze gerust te stellen en
uitgelegd, dat dit slechts een van de vele
ideeën is die uit ons dorpsonderzoek naar
voren is gekomen.
Sommige ideeën lijken mij interessant genoeg
om in een stukje als voorbeeld aan te halen,
maar het is aan de dorpsbewoners om dit
uit te werken en daar draagvlak voor te
creëren. De jeu-de-boulesbaan is daar een
prachtig voorbeeld van. Het is aan een groep
enthousiaste dorpsbewoners te danken
dat onze jeu-de-boulesbaan er gekomen is,
overigens nadat Henk Bongers dit idee op een
ALV aan de orde heeft gesteld. Deze groep zal
ervoor gaan zorgen dat er een aantrekkelijk
jeu-de-bouleprogramma komt. Wordt
vervolgd.
Theo de Witte, voorzitter bestuur van de
Dorpsvereniging
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GESPREK MET AFTREDEND PENNINGMEESTER:

ACTIVITEITEN VAN :

MARKUS MATTHIAS
In lijn met de statuten van de
Dorpsvereniging (een bestuursfunctie wordt
na vier jaar gewisseld) zal Markus Matthias
dit jaar aftreden als penningmeester van de
Dorpsvereniging. Dat vinden we een reden
voor een gesprek.
Markus Matthias is hoogleraar Theologie
vanuit de Lutherse traditie met standplaats
Amsterdam. Het is verleidelijk om een
gesprek te hebben over hoe het een Duits
gezin in Heilig Landstichting vergaat en hoe
een hoogleraar Theologie vanuit de Lutherse
Traditie op het leven in Heilig Landstichting
aankijkt. Toch komen we op het onderwerp
“de Dorpsvereniging” en parkeren we
bovengenoemde vragen voor een mogelijk
gesprek in de toekomst.
Hij noemt als het belangrijkste dat de
Dorpsvereniging “communicatie” biedt.
Voorbeelden hiervan zijn de Oorschelp en het
Oorbelletje. De Dorpsvereniging moet bieden
wat mensen aantrekt, zoals de maandelijkse
dorpslunch en de maandelijkse borrel.
Waarom we zo graag in Heilig Landstichting

DE HEEMKUNDEKRING

wonen is omdat we de rust zo belangrijk
vinden. Daarnaast willen we ook
communicatie. Hoe daar een goede
vorm voor/balans in te vinden, is het
onderwerp van de onlangs gehouden
enquête en vele gesprekken in bestuur en
vergaderingen. De totstandkoming van
het dorpsnetwerk is hieruit voortgekomen.
Dat de mensen de Dorpsvereniging en
communicatie belangrijk vinden blijkt
er o.m. uit dat de meeste inwoners de
contributie voor de Dorpsvereniging betalen.
De mooiste gebeurtenis is “vanzelfsprekend
de viering van het honderdjarig bestaan”
geweest.

lezing 30 maart 2016

Op woensdag 30 maart wordt (wegens de
grote belangstelling voor de lezing op 28
oktober) voor de tweede keer door Klaas
Bouwer gepresenteerd:
De Nijmeegsebaan, van zandweg
tot drukke verkeersweg.
Pas eind 18de eeuw is deze weg van
Nijmegen naar Groesbeek rechtgetrokken,

daarvoor was het een slingerende zandweg.
In de lezing komen aan de orde: de historie
van de wegen van Nijmegen naar het
zuiden, de aanleg en beplanting van de
Nijmeegsebaan rond 1770, het onderhoud,
de onveiligheid en de verharding in de 20ste
eeuw.
De lezing vindt plaats in ’t Zaaltje; aanvang
20.00 uur, toegang € 4,-- incl. koffie/thee.

Tot slot wordt hem de vraag gesteld waarover
hij het meest tevreden is tijdens zijn verblijf
hier. Markus vertelt dat hij de houten muur
rondom zijn tuin gesloopt heeft. Hierdoor
heeft hij een vrijer uitzicht en heeft hij tevens
Heilig Landstichting mooier gemaakt.
Maria Quant

nieuwe publicatie

Markus Matthias
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De heemkunde kring bereidt een publicatie
voor over de westelijke kant van de
Nijmeegsebaan.
Op dit moment is dat een vrij dooie boel
maar 50 jaar geleden stonden daar meerdere
huisjes en woonden daarin soms grote
gezinnen.
Daarnaast vestigden in 1926 de
redemptoristen zich met een klooster en
seminarie in de Nebo, waar in de jaren dertig
honderden mensen woonden.
De huizen zijn op 2 na allemaal weg, de Nebo
is inmiddels 2 maal verkocht en wat er nu
gebeurt is niet helemaal duidelijk.
Ook het blindeninstituut Henricus heeft maar
kort bestaan.

Een voor iedereen toegankelijk restant
daarvan is het vroegere zwembad, waar
honderden kinderen uit Nijmegen en
omstreken zwemles hebben gehad, nu een
moderne druk bezochte Sauna.
Het vroegere hockeyveld van NMHC, met zijn
krakkemikkig, maar oergezellig clubhuis is
verdwenen en vervangen door andere vormen
van sport met mooie moderne voorzieningen.
Iedereen die denkt iets over deze
onderwerpen te weten nodig ik van harte uit
contact met mij op te nemen.
Frans Geertsen
tel 024-3234230 of tel. 3234230
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13 AUGUSTUS 2016

Via onze ledenlijst heb ik totaal
53 personen gevonden in het
postcode gebied 6564 die lid zijn
van onze mooie golfclub.
Als er voldoende belangstelling
bestaat gaan wij zaterdag
13 augustus 2016 een
wedstrijd organiseren,
vanaf 12:00 uur
met daarna een
borrel en een
dagschotel.

DE ALV VAN 2 MAART 2016
Als jullie interesse hebben wil je dan een mail
sturen naar:
bertpeters@lijbrandt.nldan kunnen we
daarna verdere afspraken maken.
Iedereen kan inschrijven tot hcp 54.

meer informatie bij:
Bert Peters
Pauluslaan 5
6564 AN Heilig Landstichting
0651 517802
bertpeters@lijbrandt.nl

De golfcommissie,
Margreet Mooren en Bert Peters

{ advertentie }
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VERSLAG LEDENVERGADERING

GOLFWEDSTRIJD
Beste inwoners van Heilig
Landstichting, die golfen en ook lid
zijn van het Rijk van Nijmegen.

maart 2016

Op woensdag 2 maart hield de
dorpsvereniging haar jaarlijkse algemene
ledenvergadering. Een groep geïnteresseerde
dorpsbewoners luisterde naar en
discussieerde met het bestuur over tal van
zaken.
Onderwerpen die aan de orde kwamen
waren o.a. het jaarverslag en de financiële
verantwoording over 2015, de begroting
en contributie 2016. Ook het project HLS
Horizon 2020 kwam uitgebreid aan de
orde, inclusief de resultaten van de in 2015
gehouden enquête en dorpsgesprekken
(behoeftepeiling).
Frans Geertsen deed als kascommissielid, ook
namens Gabriel Trouw, positief verslag van de
onlangs gehouden kascontrole.

Tijdens de ALV werd eveneens aandacht
besteed aan het (statutair) aftreden van
onze penningmeester, Markus Matthias.
Markus werd door Theo de Witte bedankt
voor zijn inzet voor de dorpsvereniging
gedurende de afgelopen 6 jaar. Totdat er een
nieuwe penningmeester gevonden is blijft
Markus het penningmeesterschap van de
dorpsvereniging tijdelijk waarnemen (bent ú
geïnteresseerd in het penningmeesterschap,
dan kunt u zich bij het bestuur melden!)
Het verslag van de ALV 2016 kunt u
terugvinden op onze website:
www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl
Philip Wolbert
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DOET U OOK MEE OP 27 APRIL?

Vandaar dat we er dit jaar op tijd bij zijn:
wil je alvast eens rondkijken in je tuin:
welke planten zijn te groot geworden, aan
verjonging toe of gewoon leuk om stekjes van
door te geven?
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DE BAAN IS KLAAR

STEKJESMARKT 2016
Het was op 27 april vorig jaar wel een
heel kleine stekjesmarkt op het veldje:
wat ooievaarsbekken, wolfsmelk,
kaardenbol en een groepje één-jarigen,
meer kan ik me niet herinneren.

maart 2016

JEU-DE-BOULES
We hopen op een gezellige opkomst!
Esther Hinne:
esther@helder.cc
Harriët Overbeek: 				
harriet.overbeek@kpnmail.nl
P.S.
Als je wel stekjes hebt maar je kunt er echt
niet bij zijn op 27 april, dan willen we ze ook
komen ophalen.
.

stekjesmarkt op 27 april!
De plantenstek in een potje met (liefst)
goede grond, water op zijn tijd en dan ruilen
of verkopen op de stekjesmarkt van 27 april.
Op tijd mee beginnen zorgt voor een goed
doorwortelde stek. De echte liefhebber kan
vanaf februari ook binnenshuis met zaaigoed
in de weer, leuk als op koningsdag dan al wat
bloei te zien is.

De meeste bewoners zullen inmiddels gezien
hebben dat de jeu-de-boulesbaan klaar is.
Hij ligt er prachtig bij.
Op KONINGSDAG zal de baan feestelijk
geopend. Henk Bongers en Bert Peters zijn
al gestart om te spelen op dinsdag om 14.00
uur. Wie wil kan meedoen.
Henk Bongers is de animator achter de jeude-boulesbaan. Tweemaal heeft hij dit onderwerp aangekaart op de jaarlijkse vergadering
van de Dorpsvereniging. Op de vergadering in
2015 sloten zich spontaan een vijftal mensen
aan. Samen hebben zij zich er voor ingezet
dat de baan er nu ligt: een baan van drie bij
dertien meter zoals het hoort voor een jeude-boulesbaan.
Het is een openbare voorziening voor alle
bewoners. De commissie die ervoor gezorgd
heeft dat de baan er kwam heeft er ook in
toegestemd “beheercommissie” te worden:
Henk Bongers, Jans Bekhuis, Ben Witte, Henk
Kropman, Bert Peters en Frans Geertsen;

voor het bestuur is Paul van Vliet aangeschoven. We moeten er met zijn allen zorg
voor dragen dat, om schade te voorkomen, er
bijvoorbeeld geen kinderen op de baan zand
gaan scheppen.
Het doel van de baan is de
sociale omgang van de
bewoners te bevorderen. Uw verslaggever,
die nogal romantisch
ingesteld is, ziet
al hoe wij op een
mooie zomeravond
elkaar treffen voor
een spelletje. In een
gesprek met Henk
Bongers fantaseren
we samen al over een
stratencompetitie.

Maria Quant

{ advertentie }

foto’s: Marcel Krijgsman
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ONDERNEMEN OP DE LANDSTICHTING:

De naam “Boom” is, niet te missen, in grote
letters op het dak geschilderd en zoals u al
hebt kunnen zien / gezien hebt, ’s avonds
prachtig verlicht.
Parkcafé Boom is open als het museum open
is: van maart tot en met oktober en tijdens
het Feest van Het Licht.
Na 17.00 uur kunt u het afhuren voor een
bijeenkomst of presentatie, maar ook
voor een bruiloft, diner, bedrijfsetentje of
koffietafel. Voor allerlei activiteiten hebben ze
mooie arrangementen met eerlijke, verse en
pure gerechten.
De twee eigenaren, Niels Ros en Ed Verkuijlen
zijn geen onbekenden in de horecawereld.
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NA DE DORPSGESPREKKEN: HOE GAAN WE VERDER?

PARKCAFÉ BOOM

We hebben in ons dorp een heus Parkcafé
waar je alleen heen kunt gaan of met elkaar
kunt afspreken.
Bent u met de hond aan het wandelen, wilt
u rustig de krant lezen of even bijkletsen
met wat vrienden op het zonnige terras, dan
kun je naar PARKCAFÉ BOOM, gelegen net
achter de toegangspoort van museumpark
Orientalis.

maart 2016

HEILIG LANDSTICHTING OP NAAR 2020
Ze hebben beiden, naast Parkcafé Boom een
bedrijf dat catering verzorgt op verschillende
evenementen. Dit is dan ook terug te zien in
de creativiteit op zowel de menukaart als in
de inrichting.
Bedrijfsleider is Maaike van Trijp. In het
gesprek vertelt Maaike over de zelfgebakken
taarten, speciale tosti’s op robuust brood en
de eerlijke producten van biologische slagers.
Ze vertelt over de ruime keuze aan speciaal
bieren en mooie wijnen welke aansluiten bij
de gerechten. Aan enthousiasme ontbreekt
het niet bij Boom.
Wilt u bovenstaande zelf ervaren trek de
wandelschoenen aan en laat u verrassen.
We melden u het graag. Ook zonder een
entreekaartje voor het museum mogen
bezoekers van Parkcafé Boom naar binnen.
Wist u dat er voor de zomer part time
medewerkers gezocht worden!
Zie hiervoor in Korte Berichten.
Maria Quant

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.
Zodoende hebben we nu een mooi beeld van
wat wij als bewoners belangrijk vinden voor
de toekomst van ons dorp. De resultaten
hebben we ingebracht bij de verdere uitwerking van de plannen voor de verbouwing van
’t Zaaltje. Voor een aantal onderwerpen zijn
er op 11 november al afspraken gemaakt tussen dorpsgenoten en zijn mensen aan de slag
gegaan. Daarover hoort u later meer!
Omdat we u graag op de hoogte willen houden van de vorderingen ziet u hieronder een
overzicht waarin van elk thema het doel en
enkele concrete ideeën worden weergegeven.
duurzaamheid:
bevordering daarvan waar mogelijk:
fruitbomen planten, onderhoud
Kerkebosje/tegengaan groen afval,
duurzamer maken woningen/
zonnepanelen, lezingen over natuur in
directe omgeving
veiligheid:
streven naar een veilige leefomgeving:
kennis delen over beveiligen woning,
wijkalarmsysteem?, inbraken melden
dorpshuis:
ontmoeten: bruisend hart,
laagdrempelig, sociale cohesie voor
jong en oud, meer openingstijden
zonder overlast: opstellen eigentijds
verbouwplan ahv uitkomsten
dorpsgesprekken, voorziening voor
rokers, routing, subsidie aanvragen,
gebruikerswerkgroep samenstellen,
exploitatieplaatje maken, vrijwilligers
werven
bewegen:
bewegen en bewegingsmogelijkheden
moeten vanzelfsprekend zijn:
wandelingen door dorp en tussen
dorpen, in onze speeltuinen
beweegtoestellen voor jong en oud

zorg voor elkaar:
zo lang mogelijk thuis wonen:
investeren in relatie met buren, hulp
voor ouderen, gebruik maken van
straatcontactpersonen voor advies,
veilige wegen (gladheid!), dorpshuis
ontmoetingsplek voor mantelzorgers
talenten, jong en oud:
digitale omgeving mbt bijvoorbeeld
kunst, muziek, huiswerkbegeleiding,
ondernemerschap; wederzijdse
interesse jong en oud, ontmoeten in
vriendschappelijke sfeer: software
activeren ten behoeve van (talent)
community, website voor vraag en
aanbod op velerlei gebied, repaircafé
door/met jongeren, samen koken voor
de buurt, telefooncirkels
Per thema is een bestuurslid de ‘eigenaar’.
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
Lies van Campen en Josine de Groot

{ advertentie }
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KUNSTMANIFESTATIE HEILIG LANDSTICHTING

DOET EN ONTMOET
Al weer vijf jaar geleden werd er in ons dorp
een kunstroute gehouden in het kader van
het 100-jarig bestaan. Kunstenaars hadden
hun huis opengesteld om hun werken aan
dorpsbewoners ten toon te stellen. Velen
zullen het zich nog wel herinneren, het was
een groot succes, zoveel kunstenaars en
creativiteit in één dorp.
Hoog tijd dus voor een nieuw kunstgebeuren,
waarbij we u willen uitnodigen niet alleen te
kijken naar kunst maar er ook deelgenoot van
te worden.

KORTE BERICHTEN
Vanuit het thema

Heilig Landstichting doet en ontmoet
zal er een aantal bijzondere, kunstzinnige
workshops worden georganiseerd,
interessant en speels voor jong en oud.

De workshops worden opengesteld voor een
ruimer publiek: ook de omringende wijken
Brakkenstein en Groenewoud worden hierbij
betrokken.
Daarnaast zal er een mooie kunstroute
worden uitgestippeld in de trant van vijf jaar
geleden.
De kunstmanifestatie zal plaatsvinden in het
weekend van 17 en 18 september 2016.
Noteert u het alvast!
Het belooft een zeer boeiend en veelzijdig
programma te worden met veel onverwachte
elementen.
In de periode mei/juni ontvangt u nadere
informatie en het is vanaf dan mogelijk in te
schrijven voor een of meer workshops. Voor
deelname aan de workshops zal een kleine
vergoeding worden gevraagd.
De locaties zullen in en vlakbij ons dorp zijn.
Josine de Groot

{ advertentie }

3 juli 2016, open-tuin-dag Berg en Dal

Vanaf 1 januari 2016 hoort Heilig Landstichting bij de gemeente Berg en Dal, samen met nog 12
andere dorpen. Al met al een oppervlakte van iets meer dan 93 vierkante kilometer. Om dit nieuwe
feit te vieren wordt er op 3 juli een open-tuin-dag georganiseerd. Het gebied wordt in vier delen
verdeeld en er worden fietsroutes vermeld die de verschillende tuinen en ook dorpen met elkaar
verbinden.
De organisatie zoekt hier in Heilig Landstichting nog tuinen plus eigenaren. Wie het leuk vindt om
op die dag zijn tuin open te stellen voor publiek kan zich opgeven via de site:
www.opentuindagbergendal.nl
Esther Hinne

Concerten in de Cenakelkerk.

Concert door Vocaal ensemble PANiek met Berry van Berkum, orgel. Zij brengen onder de titel
“Drop, slow tears” werken van o.a. Gibbons, Tomkins, Elgar, Fauré, Duruflé en Pärt.
Zondag 20 maart 2016, om 15.30 uur in de Cenakelkerk.

Vakantiehuis te huur

Ons Italiaanse vakantiehuis is deze zomer te huur. Het vierpersoons huis is gelegen op de grens
van Toscane en Lazio aan het Meer van Bolsena. Met panoramisch zicht en midden tussen de
olijfvelden is het een heerlijke plek voor een echte Italiaanse vakantie. In de directe omgeving zijn
bijzondere plaatsen rijk aan cultuur, kunst en historie te bezoeken.
Voor meer informatie hebben we een website www.casadipione.nl.

Marjolein Schepers

Parkcafé BOOM zoekt
medewerkers

Ben jij gastvrij, proactief, fris, flexibel
en enthousiast?! Heb je zin om samen
met ons Parkcafé BOOM in het nieuwe
seizoen weer tot de leukste hotspot in
de buurt te maken?
Dan zijn wij op zoek naar jou!!!
Wil je meer informatie?
Bel/mail gerust!
Maaike van Trijp:
06 - 102 049 88
info@parkcafeboom.nl
Parkcafé BOOM: Profetenlaan 2,
6564 BL, Heilig Landstichting
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OBSERVATIES

VOGELS IN ONZE TUIN
Bijna 9 jaar alweer wonen wij in Heilig
Landstichting. In de loop van de jaren is onze
tuin telkens wat mooier geworden. Er is veel
afwisseling tussen lage en hoge struiken,
hoge bomen, bloemen en gras. Dat is ideaal
voor allerlei soorten vogels.
De verschillende bloemen trekken ook veel
insecten aan en die vormen een goede
voeding voor de verschillende tuinvogels.
Ook leven er in een gezond gazon veel
regenwormen waar bijvoorbeeld merels gek
op zijn.

appelvink

bonte specht

Bij werkzaamheden in de tuin is het
roodborstje vaak snel in je buurt te vinden.
Je hebt het idee dat hij gezelschap zoekt
waardoor je een gelukkig gevoel krijgt maar
je weet dat hij eigenlijk gewoon op voedsel uit
is…

houtduif

boomkruiper

roodborstje

sperwer

De grote ramen van ons huis kunnen ook
tot ongelukjes leiden zoals die keer dat er
een sperwer op een tuinstoel terecht kwam
nadat hij met een knal tegen een van de
ramen was gevlogen. Nadat hij even buiten
westen was geweest krabbelde hij daarna
beduusd overeind en bleef langere tijd voor
zich uitkijken om weer tot zichzelf te komen.
Gelukkig vloog hij na een tijdje weer verder op
zoek naar een echte prooi.

Ook de appelvink heeft wel eens geprobeerd
bij ons huis door het glas naar binnen te
vliegen. Wellicht dat hij onze fruitschaal vol
met appels zag staan!
De boomkruiper is typisch een onopvallende
vogel die insecten zoekt in spleten in de
bast van bomen. Wat de boomkruiper te
zoeken had op het horrengaas is een raadsel
voor ons. Veel insecten zullen zich er niet
genesteld hebben.

Door de vele bomen in Heilig Landstichting
horen we regelmatig “de drummer van het
bos”, de grote bonte specht. Dit exemplaar
was onze buitenlamp eventjes aan het
bewonderen.
De laatste jaren zitten er steeds meer
houtduiven in onze tuin. Een leuk gezicht
als ze zich enigszins waggelend door de
tuin begeven. Ook overnachten ze vaak in
onze grote beukenboom. Dit is vooral te
merken als je ‘s avonds in het donker een
keer in het tuinhuis moet zijn. Dan vliegen
ze verstoord weg, op zoek naar een rustiger
overnachtingsplek.

In de afgelopen jaren mochten we kennis
maken met al deze mooie, kleurrijke en
bijzondere vogels die leven in het groen
rondom ons huis. Verschillende karakters
zijn zichtbaar. Brutale vogels zoals de
Vlaamse gaai, de grote bonte specht met zijn
karakteristieke geluid en liefdevolle vogels
zoals de duiven.
Dat maakt het wonen in Heilig Landstichting
voor ons zo mooi en dierbaar.
Odette Wolbert

16

nummer 38, jaargang 10

WOENSDAG 27 APRIL

VOORAANKONDING VIERING KONINGSDAG
Voor alle dorpsbewoners,
familie, vrienden en bevriende
bewoners van Heumensoord.
Georganiseerd door het Oranje
Comité en de Dorpsvereniging
Heilig Landstichting
met onder andere:
• Stekjesmarkt en Vrijmarkt
• Officiële opening van de 		
jeu-de-boulesbaan,
• Gezelschapsspelen,
• Een feestelijk hapje en 		
drankje.
En met als hoogtepunt een
muzikale workshop voor jong en
oud.

{ advertentie }
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OP ZOEK NAAR TULPEN EN GEBERGTEPLANTEN

FOURWHEELDRIVE DOOR KIRGIZIE
Dorpsgenoot en botanicus Huub Schoot organiseert dit jaar twee bijzondere reizen naar Kirgizië
De botanische tour is een rondreis die je laat kennis maken met de rijke flora van Kirgizië.
De verschillende landschappen bieden veel diversiteit aan habitats. Op de rondreis wordt u begeleid door de
Nederlandse botanist Huub Schoot. Hij was biologiedocent op de lerarenopleiding van Hogeschool Windesheim. Ook
gaat er een Engelstalige gids mee op uw reis en een chauffeur. De overnachtingen zijn in guest-housen, bij lokale
families en in yurten. U maakt kennis met de cultuur en gastvrijheid van de Kirgiezen. Er zijn geen hikes of trekkingen:
de afstanden die u loopt kunt u zelf bepalen vanaf een botaniseerpunt.
Inbegrepen: alle overnachtingen, alle maaltijden on tour, activiteiten volgens pro-gramma, reisbegeleiding, vervoer.
Reisprogramma Botanische Reis
25 april - 8 mei 2016: Tulpen en Fritillaria’s.
Kosten tour 14 dagen, € 1.355 per persoon (zonder
vlucht)
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Dag 8
Dag 9
Dag 10
Dag 11
Dag 12
Dag 13
Dag 14

Bishkek
Bishkek - Chon Kemin
Chon Kemin
Chon Kemin - Kyzil Oj
Kyzyl Oj
Van Kyzyl Oj naar Sary Chelek
Sary Chelek
Van Sary Chelek naar Arslanbob
Arslanbob
Arslanbop - Uzgen
Uzgen – Osh
Osh – Shevali - Kyrgyz Ata
Osh - Bishkek
Vertrek naar Amsterdam
***********

Reisprgramma Botanische Reis
13 - 26 juni 2016: Gebergte planten.
Kostentour 14 dagen, € 1.225 per persoon (zonder
vlucht)
Dag 1 Bishkek. Overnachting: hotel in Bishkek. (B&B)
Dag 2 Bishkek - Chon Kemin. Overnachting: familie in
het dorp Karool-Dobo. (B&B, dinner)
Dag 3 Chon Kemin. Overnachting: familie in het dorp
Karool-Dobo. (B&B, dinner)
Dag 4 Chon Kemin - Gregoryevka. Overnachting: yurt
lodge in Gregoryevka. (B&B, dinner)
Dag 5 Gregoryevka. Overnachting: yurt lodge in
Gregoryevka. (B&B, dinner)

Dag 6 Karkara - Karakol. Overnachting: guesthouse
Riverside in Karakol. (B&B, dinner)
Dag 7 Karakol. Overnachting: guesthouse Riverside in
Karakol. (B&B, dinner)
Dag 8 Karakol - Chon Ashuu pas / Sary Jaz dal.
Overnachting: guesthouse Riverside in Karakol.
(B&B, dinner)
Dag 9 Karakol, Karakol vallei. Overnachting:
guesthouse Riverside in Karakol. (B&B, dinner)
Dag 10 Jeti Oguz .Overnachting: guesthouse Riverside in
Karakol. (B&B, dinner)
Dag 11 Richting Kara Say; Shook Ashsuu pas, Tamga
Tash / Skazka vallei. Overnachting: yurtenkamp
in Tort-Kul. (B&B, dinner)
Dag 12 Tort-Kul. Overnachting: yurtenkamp in Tort-Kul.
(B&B, dinner)
Dag 13 Tort-Kul - Bishkek. Overnachting: hotel in
Bishkek. (B&B)
Dag 14 Vertrek naar Amsterdam
De vlucht kost ca € 420
Meer informatie over deze reizen kunt u vinden op:
www.alatoo.nl
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{ 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.nl.
De contributie bedraagt €12,- per jaar per huishouden of adres.

{ advertentie }

interieurarchitectuur + grafische vormgeving

WIL
JE
WETEN
WAT
WIJ
DOEN?
www. kekdnl.nl
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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NAAR BUITEN
goed door wat er aan de hand was. Het
bleek een aangenaam speelse drukte van
mannen en vrouwen rondom één of meer
jeu-de-boulesbanen, ravottende kinderen
er omheen en de kleinsten nog in de
kinderwagen. Jeu-de-boules, had ik toen
nog nooit gezien, nog nooit van gehoord.
Jeu-de-boules, een aangelegenheid van heel
het dorp, van families, vrienden en buren.
Velen ontmoetten elkaar op die plek voor een
spelletje en voor een praatje. Sommigen druk
in de weer met hun ketsende, glimmende
ijzeren ballen. In het Frans heetten die
ballen dus ‘boules’. Anderen op een bankje
of een klapstoel er omheen, vaak met een
drankje, kopje koffie of glas water erbij. Vurig
aanmoedigen of commentaar leveren op het
spel, of stevig met elkaar in gesprek of slap
ouwe betten. Mooie dorpse taferelen.

colomn

Het is de laatste zaterdag in februari. Een
prachtige dag. Bij het wakker worden in de
vroege morgen hoor ik in de stilte van ons
dorp de zanglijster luid en krachtig. Een
afwisselend gezang. Het overstemt alles. Het
vult de vroege ochtendstilte, op een weldadige
manier. Steeds wanneer ik voor het eerst in
een nieuw jaar de zanglijster hoor weet ik ‘het
is bijna lente’.
Terwijl ik mij aan het scheren ben hoor
ik tortelende duiven in de boom bij het
badkamerraam. De lente kan niet wachten.
Gelukkig maar. Licht aan het einde van de
donkere wintertunnel.
Staalblauwe lucht, een felle zon. Ik ga met de
honden op pad. Net aan de wandel hoor ik
direct een lachende groene specht. Natuurlijk
onzichtbaar. Ik hoor deze kleurige vogel altijd
in het gebied van de volkstuinen, rondom
Casa Nova. Jaren geleden bij de eerste dag in
ons huis in Heilig Landstichting werd plots,
verschrikt en verbaasd uitgeroepen “kijk, kijk
een tropische vogel!” Terwijl ik keek zag ik
van ons grasveld een grote groen, geel, rood
en zwart gekleurde vogel wegvliegen. Later
kwam ik erachter dat dit de groene specht
was.
Ik loop verder en hoor op veel plekken
roodborstjes fanatiek knetterend, parelend
zingen. Hoog in de lucht klinkt het gemiauw
van een rondcirkelende buizerd.

In verbeelding rij ik over een paar maanden
ons zomerse dorp binnen vanaf het museum
onder de witte dorpspoort door en zie een
zelfde tafereel. De jeu-de-boulesbaan ligt
er, de bankjes en tafel staan er. Lente en
zomer kunnen in HLS beginnen. “Kom mee
naar buiten allemaal. Dan zoeken wij de
wielewielewaal”
O ja, het is echt zo, sommige vogels lachen,
knetteren, miauwen. Luister maar eens.

De lente is wat mij betreft begonnen. Een
ander licht. Ik verbeeld mij dat ik alles om mij
heen anders zie. Ik denk dat ik meer en beter
waarneem.
Op de terugweg passeer ik het speeltuintje,
zie de nieuwe jeu-de-boulesbaan en denk aan
de zomer, het leven buiten, op vakantie en in
ons dorp.
Ik herinner mij het stapvoets binnenrijden
van Franse dorpjes op hoogzomer dagen,
onze nog jonge kinderen moe achterin
de auto. Meestal kwamen we uit op een
plek midden in het dorp met een vrolijke
drukte van jong en oud. Eerst had ik niet

Jans Bekhuis

