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Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting

in dit nummer o.a.:

van de redactie van de voorzitter kunst op de landstichting 
soort zoekt soort airport orion verbouwing dorpshuis hls 

doet+ontmoet dieren op de landstichting kbo-nieuws reizen 
door  kirgizië zondermeer wekgroep duurzaamheid van het 

bestuur korte berichten de column etc.
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D
it septembernummer komt een week 
later dan gewoonlijk.  
Dit om het verslag en de foto’s van de 

kunstmanifestatie in het weekend van 17-18 
september nog te kunnen plaatsen.                 
We hopen dat ieder ervan genoten heeft. 

Voor zover we dat hebben kunnen zien 
en horen is dat het geval geweest. 
De Kunstroute is druk bezocht. Bij de 
toneelvoorstelling voor kinderen zat de 
zaal vol! Ook de barbecue, tot slot, was 
geanimeerd. Reacties op de workshops en 
foto’s van diverse momenten kunt u vinden in 
dit blad. 
 
In dit nummer kunt u lezen over de gewone 
rubrieken als Kunst op de Landstichting en 
Ondernemen.  

Er zijn veel aankondigingen!! Alleen daarom 
al kunt u de Oorschelp niet missen. 
 

We zijn op zoek naar nieuwe redactieleden. 
Uw  hoofdredacteur gaat volgend jaar na tien 
jaar stoppen met de werkzaamheden voor de 
Oorschelp. We gaan ervan uit dat er genoeg 
enthousiaste bewoners van de Landstichting 
zijn die, mogelijk in een twee- of drietal, de 
hoofdredactie op zich willen nemen.   
 
Het zou fijn zijn als gegadigden zich melden 
opdat ze bij een paar edities zonder taak 
kunnen toekijken hoe een en ander toegaat. 

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 december verschijnen. Nieuwe kopij inleveren tot 27 november 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 Dorpsvereniging Heilig Landstichting 
viert volgend jaar (mei/juni?) zijn tienja-
rig bestaan. Uiteraard zal dit een goede 

gelegenheid zijn om terug te kijken naar de 
afgelopen 10 jaar en dit heuglijk feit te vieren. 
Wij zien graag uw suggesties over de invulling 
van dit lustrumfeest en vragen enige vrijwil-
ligers om samen met ons dit feest voor te 
bereiden.  
Zoals gezegd, de Dorpsvereniging is tien jaren 
geleden opgericht en dat vraagt om reflectie 
over de doelen en nut van onze Dorpsvereni-
ging. Daarvoor heb ik nog eens een keer de 
statuten bestudeerd, want tijdens de oprich-
ting van onze vereniging is hierover zorgvuldig 
nagedacht. Wat lezen we in de statuten? “De 
vereniging heeft ten doel het behartigen van 
de belangen van (toekomstige) bewoners van 
Heilig Landstichting en al hetgeen hiermee 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn. Deze belangen dienen betrekking te 
hebben op woon- en leefomstandigheden 
en omvatten onder meer ruimtelijke orde-
ning, milieu, welzijn en gezondheid, alsmede 
verkeer en veiligheid”. De volledige tekst kunt 
u lezen in het artikel van de statuten die op 
onze website staan.
 
Als bestuur zijn we ons wel bewust van dit 
doel van onze vereniging. Daarom zijn we 
verheugd dat het dorpsonderzoek, nu één jaar 
geleden, zo succesvol is verlopen. Graag citeer 
ik hier een van de belangrijkste samenvat-
tingen uit het rapport dat Pim Spaan en Els 
de Witte over het dorpsonderzoek hebben 
geschreven: “Globaal kan gesteld worden dat 
vrijwel iedereen zeer tevreden is om in ons 
dorp te wonen. De begrippen rust, ruimte, 
groen, dichtbij Nijmegen en aardige buren, 
werden door vrijwel iedereen genoemd. Als 
tegenhanger werd hierbij gewezen op het feit 
dat HLS een dorp zonder kern is, waar sociale 
cohesie niet vanzelfsprekend is en waar 
sommige gebruikelijke ontmoetingspunten 
ontbreken”.

 

Met andere woorden: het is goed wonen in 
HLS, misschien wel zeer goed, maar het kan 
nog beter. Gelukkig maar. We wonen in een 
bijzonder dorp zonder kern en winkels en 
de grote stad Nijmegen met zijn scholen en 
winkels op steenworp afstand. De lezens-
waardige column van onze medebewoner 
Dick Verstegen in het septembernummer van 
de Wijkkrant voor Nijmegen-Oost beschrijft 
zijn droefenis om niet bij Nijmegen-Oost 
te horen. Dit raakte een gevoelige snaar bij 
mij, als geboren en getogen Nijmegen-Oost 
bewoner. Enige details uit mijn cv: ik ben 
geboren in het huis van mijn grootouders 
aan de Groesbeekseweg, hoek Coehoorn-
straat en opgegroeid in Hengstdal. Scholen 
en studie in Nijmegen. Na de studie 5 jaar 
gewoond aan de Groenewoudseweg tegen-
over de oude kweekschool. Daarna vanwege 
het werk van mijn vrouw 10 jaar in Gennep 
gewoond. Toen onze oudste dochter naar de 
middelbare school ging wilden wij weer terug 
naar Nijmegen, maar mijn vrouw moest van 
haar werkgever in een aanpalende gemeente 
van Gennep wonen. Zo kwamen wij 28 jaar 
geleden in HLS te wonen. Onze schoolgaande 
kinderen hadden dezelfde ambivalente ge-
voelens over HLS als de huidige schoolgaande 
generatie in het dorpsonderzoek heeft geven-
tileerd. Hun ouders hebben nooit spijt gehad 
van hun beslissing om hier te gaan wonen. 
Wonen we in een dorp, horen we bij Nijmegen 
of Berg en Dal? Eerlijk gezegd, lijken me dat 
niet de belangrijkste vraagstukken waar we 
ons bezig mee zouden houden. Nijmegen en 
vooral Nijmegen-Oost, hebben een warme 
plaats in mijn hart en ik kom 
er graag, maar ik denk dat de 
bewoners van HLS zich niet 
een hapklare brok van Nijme-
gen voelen en die gemeente-
grenzen, net zoals Dick, niet zo 
serieus nemen.

Theo de Witte, 
voorzitter bestuur van de 
Dorpsvereniging 

VAN DE VOORZITTER
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HEILIG LANDSTICHTING:

QUO VADIS?
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O
ver het boek “Jack, niet zomaar een 
ringstaartmaki “van dorpsgenoot en 
schrijver Frans Maarten. 

 
Dit  kinderboek is geschreven door onze 
mededorpsbewoner Frans (Maarten) van Agt.                                                                                     
In een kunstroute, zoals onlangs hier 
gehouden, hebben schrijvers geen plaats. 
Mede ook daarom alle reden voor een plaats 
in onze rubriek Kunst op de Landstichting. 
 

De aanleiding voor 
hem om te gaan 
schrijven was om 
gelddonaties te 
verwerven voor 
het, alom bekende, 
evenement Alpes 
d’Huzes; na het 
overlijden van zijn 
zwager waren hij 
en zijn familie bij 
het evenement 
betrokken. 
Om donaties 
te verwerven 
schreven ze een 
boek over hun 
favoriete sport 
“fietsen”. Tot 
zijn verrassing 

werden zijn verhaaltjes en anekdotes 
door recensenten heel goed ontvangen. 
Dat was de stimulans om verder te gaan 
met schrijven. Tot die tijd gebruikte hij zijn 
verbeeldingskracht vooral bij het vertellen 
van verhalen aan zijn zusjes vroeger thuis en 
later aan zijn kinderen.  
Zijn boek “Jack, niet zomaar een 
ringstaartmaki” is van de zomer 
uitgekomen. Tekst en illustraties zijn 
van zijn hand. Hij hoopt dat kinderen 
zijn boek vooral spannend zullen vinden.                                                                                                                  
En mogelijk, wie weet, zullen sommige van 
zijn lezers, nu of later, een paar gedachten 
wijden aan de morele dilemma’s waarmee 
Jack worstelt. Door deze dilemma’s in het 
verhaal te werken blijft de schrijver eigenlijk 
dicht bij zijn beroep. In het Radboudumc 
houdt hij zich namelijk bezig met recht 
en ethiek, vooral op het gebied van het 
wetenschappelijk onderzoek.  
 
Het boek is te koop bij de boekhandels 
Augustinus en Dekker van der Vegt 
alsook bij de schrijver, te bestellen via 
fransmaartenvanagt@gmail.com 
 
Het boek ligt ter inzage in de bibliotheek in ’t 
Zaaltje (om in te kijken; niet om te lenen)

Maria Quant

KUNST OP DE LANDSTICHTING

{ 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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I
n de komende vier nummers van de 
Oorschelp zult u op deze plek het een en 
ander over opruimen en ordenen kunnen 

lezen. 

Een fascinerend onderwerp. Fascinerend? 
Jazeker, laat mij u meenemen.

Ordenen is iets wat we dagelijks doen, 
soms bewust en vaak zelfs zonder erbij na 
te denken. Ons leven wordt beter als we 
orde weten te scheppen. Het kan zelfs van 
levensbelang zijn. Denk aan dat laatste 
gaasje, door de chirurg vergeten op te ruimen 
alvorens de operatiewond dicht te naaien. 
In huis zetten we aanverwante spullen 
bij elkaar, daar waar we ze nodig hebben. 
Dat is niet van levensbelang, maar wel zo 
handig. Let echter op: je zou de snoeischaar, 
de keukenschaar en het nagelschaartje 
onverhoopt bij elkaar in een la kunnen leggen, 
het zijn immers allemaal scharen. Toch doet 
men dat in het algemeen niet want ze worden 
op verschillende plekken gebruikt. 
 
Ook bij de dieren ontkomt men niet aan orde. 
Het dierenrijk is onderverdeeld in afdelingen, 
en deze weer in klassen, orden, families, 
geslachten en tenslotte in soorten. Dieren 
behoren per definitie tot dezelfde soort als ze 
in staat zijn zich onderling voort te planten 
en als die nakomelingen vruchtbaar zijn. Het 
is trouwens de ‘soort’ mens die deze indeling 
bedacht heeft, de dieren hebben daar geen 
stem in gehad.

Toen ik laatst echter ‘Erik of het klein 
insectenboek’ van Godfried Bomans las, 
werd me duidelijk dat dieren zelf ook orde 
scheppen. Vooral degenen die in grote 
aantallen bij elkaar leven zoals mieren of 
bijen. Erik maakt kennis met de deftige 
wespenfamilie van Vliesvleugel, de oude 
tak die zich hoog verheven voelt boven de 
Liesheuveltjes, de bijenfamilie die  – hoe 
schandelijk –  honing verzamelt ‘in commissie’: 
zij werken voor een ander. “Daarom”, besloot 
mevrouw van Vliesvleugel, “heeft onze familie 
besloten voorgoed met dezen tak te breken 
en zich geheel op zichzelf terug te trekken”. 
Mocht u ‘Erik’ gaan (her)lezen, sla dan vooral 
niet de bijzondere voorwoorden over die 
Bomans in de loop der jaren toevoegde. 
 
Voor mensen blijkt ook te gelden dat soort 
soort zoekt. We voelen ons meer op ons 
gemak bij gelijkgestemden. Maar wat bepaalt 
eigenlijk bij welke groep we ons thuisvoelen? 
Is het de taal, of de cultuur in het algemeen? 
Hoe staan we tegenover mensen die zich 
afwijkend gedragen? Doordat er de laatste 
jaren zoveel mensen uit andere culturen 
asiel zoeken bij ons, ben ik daarover aan het 
denken gezet. 
Er bestaat een woord voor de angst en 
afkeer voor alles wat vreemd of ongewoon 
is: xenofobie. De tegenhanger daarvan is 
xenofilie.  

Kunnen we ergens tussen deze twee 
uitersten gaan zitten? Daar waar we open 

gaan staan voor vreemde en ongewone 
zaken (lees: mensen) zonder onze 

eigenheid te verliezen? Daar is 
moed voor nodig, het lef om het 

ongemak dat daaruit voort kan 
komen te aanvaarden en om 

te vormen tot een nieuwe, 
verrijkende ervaring.

Xenoké? 

Marian Habets 

SOORT ZOEKT SOORT
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{ advertentie }

EEN VLIEGVELD AAN DE NIJMEEGSEBAAN? 

AIRPORT ORION

V
elen van U zouden niet zo blij zijn met 
het voortdurende lawaai van startende 
en landende vliegtuigen.  

Waarschijnlijk zou er een handtekeningen-
actie van aanwonenden worden 

georganiseerd, misschien zelfs een betoging 
op het bouwterrein. Waarom hebben we geen 
inspraak gehad??
Maar in september 1944 lag dat allemaal 

anders. Er werd toen niet gevraagd of we het 
leuk vonden, de militaire situatie maakte het 
noodzakelijk om voor luchtwaarnemers van 
de geallieerde strijdkrachten een vliegveld 
voor verkenningsvliegtuigen aan te leggen.
De aanleg van dit vliegveld was echter 
de oorzaak van een aantal artillerie 
beschietingen van Duitse kant waardoor 
slachtoffers in ons dorp vielen. 

Frans Geertsen presenteert dit onderwerp 
naar aanleiding van persoonlijke 
herinneringen en recent gevonden publicaties.

Op woensdag 9 november is een presentatie 
over dit onderwerp in het zaaltje. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang is € 4,--, inclusief 
een kop koffie of thee.

U bent van harte welkom.
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VEEL BELANGSTELLING VOOR DE PLANNEN

VERBOUWING DORPSHUIS HLS

O
p dit moment zijn er in Heilig 
Landstichting twee naast 
elkaar gelegen gebouwen 

voor gemeenschapsdoeleinden: 
Gemeenschapshuis ’t Zaaltje en Cultureel 
Centrum het Bosduiveltje.  
 
Eén van die twee, het Bosduiveltje (eigendom 
van de Gemeente Berg en Dal) staat op 
de nominatie om afgebroken te worden, 
mede vanwege achterstallig onderhoud en 
aanwezigheid van asbest.  
Gemeenschapshuis ‘t Zaaltje zal worden 
heringericht om te voldoen aan de huidige 
behoeften van een Dorpshuis.  
Over de vernieuwbouwplannen voor 
de realisatie van één Dorpshuis zijn 
door het bestuur van de Stichtingen 
Gemeenschapshuis ’t Zaaltje en 
Cultureel Centrum het Bosduiveltje twee 
informatieavonden georganiseerd. 

Voor de eerste avond op 7 september waren 
de naaste omwonenden uitgenodigd en 
voor de tweede avond op 8 september alle 
dorpsbewoners. 
Tijdens beide avonden gaf de betrokken 
architect Matthieu Bulkens een overzicht van 

de conceptplannen voor de herinrichting van 
‘t Zaaltje en de aanpassing van de directe 
omgeving. 

Beide avonden waren zeer drukbezocht, met 
enthousiaste reacties en geanimeerde, soms 
gepassioneerde gesprekken. Natuurlijk waren 
er ook kritische kanttekeningen. Deze inbreng 
zal meegenomen worden in de definitieve 
vormgeving van het Dorpshuis, voordat 
deze plannen aan de Gemeente Berg en Dal 
voorgelegd zullen worden voor goedkeuring.  
 
De directe omwonenden zullen in een 
apart overleg met het Stichtingsbestuur de 
gelegenheid krijgen hun ideeën en gedachten 
over de invulling van het Dorpshuis en de 
naaste omgeving te bespreken. 

Veel bewoners uitten de wens dat het 
toekomstige Dorpshuis huidige, maar ook 
toekomstige activiteiten beter kan faciliteren 
dan de bestaande (gedateerde) locaties.

Namens het bestuur Stichting 
Gemeenschapshuizen HLS, 

Gerard Scheenstra

presentatie van de plannen voor de verbouwing van ‘t Zaaltje
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In het weekend van 17 en 18 september vonden er in Heilig Landstichting verschillende activiteiten 
plaats onder de noemer Doet+Ontmoet.  Er waren workshop, muziekuitvoeringen, de Kunstroute 
en de dorpsbarbeque. Hieronder impressies en reacties van deelnemers aan de diverse workshops 
en beelden van het weekend.

17 EN 18 SEPTEMBER 

DOET+ONTMOET: IMPRESSIES

SCHRIJFWORKSHOP 

Enkele resultaten van de workshop:

“Zij waardeerde het dat hij niet op de voorgrond trad en 

pas zijn klank liet horen als een ander hem beroerde. 
Hij op zijn beurt keek op naar het gemak waarop ze 
zelfbewust de wereld naar haar hand zette. Wie bij hen 

naar binnen gluurde kon zien dat ze hun boterhammen 

op dezelfde manier diagonaal doormidden sneden.” 
(liefde tussen punnikklosje en stemvork).

“Ik ben rond en glad aan de ene kant. Aan de andere 
kant ben ik hard en hoekig en draag ik de last die 
op mij is geladen. Alléén heb ik geen bestaansrecht. 
Het beste ben ik met drie soortgenoten, verbonden 
met een plankje dat stevig op ons metalen plaatje is 
geschroefd”. 
(beschrijving na blind betasten van een zwenkwieltje; in 

de ik-vorm).

“De onderste helft bestaat uit allemaal kleine vakjes 
die op flatgebouwen lijken, of wolkenkrabbers. Deze 
gebouwen gaan helemaal rond. De bovenste helft heeft 

grotere vakjes die op ramen lijken. De bovenkant is heel 

hard en is gemaakt in Engeland”.
 (beschrijving na het bekijken van een 
badmintonshuttle).

FOTOGRAFIE

“helemaal top’’
‘’zeer leerzaam’’ 
‘’goede tips voor fotografie: bv. laat de automaat op je 
toestel los’’
‘’mogelijk heeft deze workshop een fotocursus als 
vervolg’’
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MOCHILA BAGS MAKEN
Haken, veel kleuren katoen, etuitjes, tasjes‘’ik vond het heel leuk om te doen, heb een mini-mochilabag gemaakt en die is nu mijn sleutelhanger’’ 
“Ik ben er de hele dag mee bezig”.

HIPHOP 

‘’Erg leuk en inspirerend: het was 
een uitdaging, maar  we hebben een 
leuke combinatie geleerd op   
muziek.  
Het is mij en de andere deelneem-
sters nu ook duidelijker geworden 
wat hiphop precies inhoudt: 
Het stamt af van het vroegere 
clipdance, dat zich ontwikkeld heeft 
in streetdance en op dit moment 
voornamelijk aangeduid wordt met 
hiphop, tevens de muziekstroming.  
Imre gaf erg leuk les en stimuleerde 
de groep om de hiphop - uitdaging 
aan te gaan, waarvoor hij van de 
deelneemsters de complimenten 
kreeg:  
Zo’n workshop geeft energie!”

SIERADEN MAKEN
Prachtige kralen, gouddraad, solderen met zilverdraad, oorbelletjes, kettinkjes, ringetjes.‘’ ik heb er heel mooie oorbellen aan overgehouden’’‘’ mijn dochter heeft twee ringen gemaakt, één voor    haar vriendje en één voor haar zelf’’

ZEN 

Absolute stilte in een groep van 30 mensen.
Je doet het alleen maar je bent samen.
In het hier en nu.
Zitsessies worden afgewisseld met loopsessies.
‘’ga gewoon zitten, en zie dan maar, wat er gebeurt’’

 foto M
arcel Krijsm

an
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H
et is al weer enkele jaren geleden dat 
wij regelmatig ’s avonds laat uit de slaap 
werden gehouden door merkwaardige 

geluiden boven ons hoofd.  
 
Het leek wel of er iemand met zware laarzen 
aan met grote stappen over het dak liep. En 
soms bonsde het zo, dat het leek of er iets op 
het dak viel. Ook hoorden we wel eens een 
soort geritsel wat van ònder het dak leek te 
komen. Het was een groot raadsel wat dat 
toch wel kon zijn.
Het was er ook niet altijd, soms bleef het 
weken lang weg en kwam dan weer terug.
Een keer was het ook vanuit de tuin te horen: 
een hevig gebons, dat van onder het dak leek 
te komen. 

Toen werd het winter en op 
zekere dag had het 

gesneeuwd. Dit was 
een goede gelegenheid 

om eens op het dak 
te klimmen en te 

kijken of we sporen 
zouden kunnen 

vinden. En jawel, 
die waren er! 

Ze waren 
klaarblijkelijk 

afkomstig 
van een 

dier wat 

zich voortbeweegt door te springen, want 
er waren afdrukken te zien van steeds twee 
poten naast elkaar. Ook was precies te zien 
waar het geweest was èn waar het op het 
dak geklommen was: via een stapel stenen 
onder het overstekende stuk dak.  
 
Toen we die plek nog eens nader bekeken 
ontdekten we aan de onderkant van dat 
overstekende stuk een gat. Dat verklaarde 
het geritsel en gebons: daardoor was het dier 
naar binnen kunnen komen.  
Wat nu te doen: het gat dichtmaken kon niet, 
want we wisten niet of het dier binnen zat en 
we het dus zouden opsluiten. De oplossing 
was om het dicht te maken met een plankje, 
vastgeklemd met een stukje hout, zodat het 
van binnenuit weggeduwd kon worden, maar 
van buitenaf niet. We hoefden niet lang te 
wachten: de volgende dag al was het plankje 
eruit gevallen. Toen hebben we het gat 
meteen maar echt dicht gemaakt.  
 
Vanaf die dag waren de geluiden verdwenen 
We hebben opgezocht wat voor dier het 
geweest moet zijn, n.a.v. de pootafdrukken: 
een steenmarter. 
Het was een merkwaardige bezoeker, die we 
wel hebben gehoord, maar nooit gezien.

Marleen Moggré

{ advertentie }

DIEREN OP DE LANDSTICHTING
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V
an 24 april tot 7 mei 2017 en van 12 
tot 25 juni 2017 organiseert Huub 
Schoot, botanicus, in samenwerking 

met de Kirgizische touroperator Alatoo twee 
prachtige botanische reizen door Kirgizië.
 
De eerste loopt in het westen en het zuiden, 
waar het land grenst aan Oezbekistan en 
Tadzjikistan. We bekijken de wilde tulpen en 
voorjaarsbloemen.  
 
De andere reis is in het oosten langs de grens 
met Kazachstan en China en om het Issyk-Kul 

meer. Hier bekijken we gebergteplanten.  
Het zijn geen zware tochten per 4WD. 
U slaapt in een bed en soms in een 
nomadentent. 

Prijzen en info via huub.schoot@inter.nl.net. 
De reisbeschrijving staat op www.alatoo.nl

FOURWHEELDRIVE REIZEN 

DOOR KIRGIZIË IN 2017 

KBO-NIEUWS

H De KBO maakt zich op voor nieuwe 
ontmoetingen met u allen die 50 jaar of 
ouder zijn Komt u eens kennis maken 

op een van onze bijeenkomsten, in ‘t Zaaltje 
aan de Carmelweg.  En wordt u lid van onze 
vereniging voor 26 euro per jaar, dan bent u 
niet alleen welkom op al onze samenkomsten, 
elke 1ste donderdagmiddag van de maand, 
maar krijgt u ook bijna maandelijks “de 
Nestor” in uw brievenbus, een gezellig blad 
met informatie en ontspannende artikelen. 
Bovendien brengen wij u op de hoogte van 
onze lokale bezigheden. 
 
Op 1 september zijn we met een groep leden 
naar Den Bosch naar het Jeroen Bosch Art 
Center geweest. Vooral voor diegenen die de 
grote Jeroen Bosch-tentoonstelling gemist 
hebben, was dit een leerzaam en visueel-
spannend uitje.  
De Bossche bol was natuurlijk de slagroom op 
dit toetje. 
 
Wat verder? Op 21 september a.s. begint 
de KBO-iPAD-Workshop voor hen die zich 
daarvoor ingeschreven hebben. In een aantal 
lessen worden zij wegwijs gemaakt in het 
gebruik van de iPad. 
 

Op 6 oktober gaan we op avontuur in een 
wonderlijke 3D-wereld. De heer Chris Vissers 
laat ons magische taferelen op het witte doek 
zien. 
 
Uw zangcapaciteiten kunt u op donderdag 3 
november testen: de Limburgse troubadour 
Math Craenmehr stimuleert ons tot het 
hoogste lied! 
 
Daarna tijd voor de ernst des levens: wat is 
een Levenstestament? We horen er alles van 
op 1 december in ‘t Zaaltje. 
 
U merkt wel, de senioren kennen nog een zeer 
breed interessegebied. En dan spreken we 
nog niet over die KBO-ers die zich op landelijk 
niveau inzetten voor ons ouderen die door de 
politiek op velerlei gebied geplaagd worden. 
Daarover mogelijk een volgende keer.  
 
Winkeliers in de gemeente Berg en Dal bieden 
u als KBO-lid bovendien enige korting aan bij 
al uw aankopen bij hen. 
 
Voor inlichtingen: Joop van Rossum  
(024 - 322 09 31 of via kbo.hls3@gmail.com).
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Noteer alvast in de agenda: 
Woensdag 16 november 19.30 -22.00 uur.

Waar? 
In ’t Zaaltje.

Waarom?  
Je energierekening terugbrengen van €600,- 
naar €100,- per maand, dat wil toch iedereen!  
En daarvoor hoef je echt geen kou te lijden.

De werkgroep Duurzaamheid van Heilig 
Landstichting organiseert een zeer 
informatieve avond over wat je kunt doen 
om energieverbruik te verminderen en je 
energierekening te verlagen.

Zoals jullie weten zijn er vanuit het behoefte- 
onderzoek HLS 2020 en de dorpsgesprekken, 
een aantal werkgroepen van start gegaan. 
De werkgroep Duurzaamheid in HLS is er daar 
één van.

Onder duurzaamheid vallen een heleboel 
verschillende zaken. Als werkgroep zijn 
we gemotiveerd om met de verschillende 

aspecten van duurzaamheid in HLS aan de 
slag te gaan. 
Het lijkt ons goed om als eerste activiteit 
te starten met een informatieavond over 
besparing van energie. Iets waar iedereen van 
ons, zelf, invloed op kan uitoefenen. 
De beste start alvorens we aan de slag gaan 
met thema’s voor het opwekken van energie.

Velen van ons kennen de meest bekende 
oplossingen wel, om te komen tot 
vermindering van energieverbruik. Er zijn 
echter nog veel meer mogelijkheden die 
minder bekend zijn. Deze willen we graag 
met iedereen delen.

Als vertrekpunt voor deze informatieve avond 
gaan we uit van de acties en ervaringen van 
onze eigen dorpsgenoten. 
Van €600,- naar €100,- per maand aan 
energieverbruik, is echt door één van onze 
dorpsgenoten gerealiseerd!

Wij gaan aan de slag om het programma 
voor deze avond concreet vorm te geven. 
Jullie worden hierover verder geïnformeerd 
de komende tijd via de bekende 
communicatiekanalen, Oorbelletje en 
Dorpsomroeper. Houd die goed in de gaten!

Hartelijke groet van de werkgroep 
Duurzaamheid HLS

WERKGROEP DUURZAAMHEID 

JE ENERGIEREKENING TERUGBRENGEN? 
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VAN HET BESTUUR VAN DE DORPSVERENIGING 

NAGEKOMEN BERICHT 

O
p 6 juli j.l. heeft het bestuur van de 
Dorpsvereniging een extra Algemene 
Leden Vergadering ingelast. 

 
De agenda ging vooral om twee punten: 

 
* de begroting van 2016 
* daarnaast voordracht, benoeming en  
 herbenoeming van bestuursleden  
 van de Dorpsvereniging.  

Op de jaarvergadering van 2 maart jl. kon de 
begroting niet goedgekeurd worden omdat 
deze een duidelijk tekort vertoonde. 

Om het tekort aan te vullen is voorgesteld 
om de contributie van het lidmaatschap van 
de Dorpsvereniging te verhogen. Aan het 
eind van dit jaar zal er een Algemene Leden 

Vergadering gehouden worden waarin op 
de agenda zal staan het voorlopig financieel 
jaarverslag 2016 en de begroting van 2017, 
inclusief een contributievoorstel voor 2017.  
Aan de hand van de uitgaven zal kritisch 
bekeken worden waar en waarop er bezuinigd 
kan worden.

Han van Wijk is voorgedragen als nieuwe 
penningmeester en benoemd. 
Odette Wolbert, Lies van Campen en 
Margreet Mooren worden herbenoemd voor 
een termijn van drie jaar.

Aan het eind van de vergadering heeft Ton 
Vogels zijn boek “Wolfskind” gepresenteerd 
in een inspirerende voordracht en zijn een 
aantal exemplaren van zijn boek verkocht.

KORTE BERICHTEN

BEWEGEN MOET!

In ‘t Zaaltje is de nieuwe combinatiecursus (Pilates/Callanetics/Yoga) van start gegaan. 
Je kunt nog aansluiten. Elke dinsdagmorgen van 10.30-11.30 uur. Info: 06-29288094. 

Suzan Wattimena

FIETSEN GEZOCHT

Wij zoeken twee elektrische damesfietsen. Wie weet raad......
Ellen Deimann en Dick Verstegen, tel. 7850103

BUITENBIOSCOOP 

Vrijdag 30 september organiseert het Oranje Comité een borrel/buitenbioscoop in de speeltuin.                                                                                                             
Iedereen is welkom vanaf 19.00 uur, als je zelf een koelbox met drank en een stoel meeneemt, dan zorgen 
wij voor de snacks, de aankleding en voor een leuke kinder/familiefilm.  Bij regen gaat het niet door. Tot 30 
september!

Oranje comité Heilig Landstichting
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CONCERTEN

Op zondag 23 oktober 2016 zal in de Cenakelkerk het 
requiem van Juan Esquivel ten gehore worden gebracht 
door Ensemble Intervalli o.l.v. Marianne Salden en Scola 
Vocas Caelestes o.l.v. Hanneke van der Grinten. Aanvang 
15.00 uur.
Dit concert is georganiseerd door het Vlaams Kwartier 
Nijmegen.

In museumpark Oriëntalis zijn op zondag 25 september 
2016 optredens van 2 koren:

* Kol Chadash heeft een programma met Joods, 
Jiddisch, Hebreeuws en Ladino repertoire

 in de museumsynagoge in Beth Juda om 14.30 uur.

* Quattro Gusti treedt op in het Griekse huis in 
Jeruzalem om 13.00, 14.00 en om 15.00 uur.

 Dit programma duurt 30 minuten.
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WANDELEN 
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Lange wandeltochten zitten er voorlopig 
voor mij niet in. Heerlijk, wandelen, 
erop uit. Daarom met een vriend een 
korte, energiezuinige wandeling naar de 
begraafplaats van ons dorp. Een wonderlijk 
begraafpark, verborgen parel, geheimzinnig. 
Op en af loop je in de stilte van de volle natuur 
in een verrassend landschap langs graven en 
urnen. In een bijna on-Hollandse wereld in 
de sfeer van het oude Midden-Oosten.  Van 
de cryptegraven boven op de Calvarieberg 
naar beneden en steil omhoog naar de 
Koepel. Mooi uitzicht op het park en op een 
andere, voor mij nog steeds mysterieuze 
plek in ons dorp: het afgesloten woonterrein 
op het oude kloostercomplex op het einde 
van de Carmelweg. Dan naar beneden naar 
de schaapskooi en weer omhoog cirkelend 
naar een bankje onder een groot kruis, waar 
een roodborst ons aandachtig observeert. 
Of is dat verbeelding? Weer terug naar de 
Petruslaan langs de Boom van het Eeuwige 
Leven de poort uit. Als sterfelijk wezen zet 
deze boom mij elke keer weer op een verkeerd 
been. 

Juist op zo’n wandeling ervaar je – hoe gek 
ook - de kalmte, volheid en schoonheid van 
het leven. Je kijkt al lopend met aandacht om 
je heen, in deze rust is er tijd en aandacht 
voor gesprek en voor stilte. Ongepland, het 
gaat vanzelf. Je hoeft er niet voor doorgeleerd 
te hebben. Even op een van de vele bankjes 
zitten, en genieten van de weldadigheid om je 
heen. 

Wandelen is voor mij geen sport. Ik ben 
gewoon lopend onderweg. Vrij, loskomen van 
de dagelijkse besognes. Alleen of samen met 
dierbaren of bekenden. Van een uurtje tot 
een meerdaagse tocht. Even stil staan terwijl 
je lopend vooruit gaat. Niets is door anderen 
geregeld en in reglementen gevangen. Ik ben 
niet bezig met het eindresultaat, met het 
behalen van een kruisje of diploma. Wel met 
de eindbestemming en de route die ik wil 
lopen. Dat is mijn manier van wandelen. 

Vol bewondering en waardering voor andere 
manieren en beleving van wandelen. 
Bijvoorbeeld voor de drie buurtieners (broer 
en zussen) in mijn straat, die ondanks 
ontbreken van vader-coach door ziekte, fris 
en monter de 4 x 40 kilometer eindstreep 
van de Vierdaagse hebben gehaald. Vol lof 
ook voor mijn oude vader, die toen het niet 
meer zo goed met hem ging, onverwacht 
de Vierdaagse heeft gelopen, op klompen. 
Waarom? Laten zien dat hij nog wat kon, dat 
hij nog bestond? Het wandelen gaf in ieder 
geval zin aan zijn leven. 

De groen-oranje Vierdaagse vlaggen zijn 
opgeborgen, De Vierdaagse lopers, die in het 
Zaaltje en het Bosduiveltje bivakkeerden, 
zijn al lang weer naar huis vertrokken, al of 
niet met blaar of het felbegeerde kruisje. De 
militaire marsmuziek die elke Vierdaagse 
ochtend rond vier uur onze slaapkamer 
binnen waaide is uitgewaaid. De zomer is 
voorbij. Wandelen is gelukkig van elk seizoen, 
overal en op vele manieren te doen. Het is een 
kwestie van lopen, van op pad gaan.    

Veel potjes met vet heb ik tijdens mijn 
schooltijd bij de Kalorama- en Rosamarsen 
op tafel gezet. Gezworven met rugzak door 
bos en over hei mijn slaapplekken gezocht. 
Ach, over wandelen is veel te vertellen. Ga het 
vooral doen. Het is ieder gegund. 

Jans Bekhuis 


