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in dit nummer o.a.:
van de redactie van de voorzitter horizon 2020 dorpsbieb
winter therapeutennetwerk hls buurtgolf de wintertuin 10 jaar
dorpsvereniging sinterklaas afscheid odette wolbert werkgroep
duurzaamheid waterproject nepal raymedy centrum nijmegen
de column etc.
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VAN DE REDACTIE

D

eze keer in ons blad de gewone rubrieken zoals bijvoorbeeld “Ondernemen op de Landstichting”. Wij vinden
het interessant te lezen hoe onze medebewoners iets nieuws ondernemen en we
nemen aan dat onze lezers dat ook vinden.
In de rubriek “Tuinen” is er aandacht voor “de
wintertuin”.
Er zijn veel commissies binnen de dorpsvereniging bezig met veel verschillende onderwerpen . U leest erover.
We hebben afscheid genomen van Odette
Wolbert. Zij heeft zich wegens haar drukke
werkzaamheden genoodzaakt gevoeld om te
stoppen als redactielid.

In dit nummer leest u over het gesprek
dat ons redactielid Marleen had met haar.
Odette bedankt!
Wij zijn erg blij een nieuw redactielid te kunnen
verwelkomen: Miep Thuijls. In het volgende
nummer zal zij zich zelf voorstellen.
We zoeken nog meer enthousiaste dorpsbewoners die de redactie van de Oorschelp willen
komen versterken.
Namens ons allen Goede Feestdagen en een
Goede Start van 2017.

Veel leesplezier.

Uitnodiging voor de nieuwjaarsbijeenkomst
Nieuws! De Dixielandband Ol’ stars treedt op. 9 man sterk, met onder andere onze dorpsgenoot
William Geurts op de trombone. Dit wordt swingen voor jong en oud!!
Welkom voor iedereen, neem je kinderen en buren mee.

15 januari 2017 om 16.00 uur in ‘t Zaaltje
De besturen van de Dorpsvereniging en van ‘t Zaaltje.
Wilt u ook een advertentie in de Oorschelp plaatsen. Dat kan. Neemt u daarvoor contact op met de redactie.
De tarieven per uitgave voor 2017 zijn:
1 pagina: €100,--

1/2 pagina: € 50,--

1/4 pagina: € 30,--

1/8 pagina: € 15,--

De nieuwe Oorschelp zal medio maart verschijnen. Nieuwe kopij inleveren tot 1 maart 2017.

COLOFON

REDACTIE

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

Maria Quant
Marleen Moggré
Miep Thuijls
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.

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
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VAN DE VOORZITTER

A

ls klein jongetje was ik al heftig geïnteresseerd in geschiedenis. Een flinke stapel geschiedenisboeken staat te wachten in mijn boekenkasten om ooit nog eens
herlezen te worden. Ons persoonlijke verleden
(toen wij jong waren) is gekleurd door onze eigen emoties en daarom waarschijnlijk minder
belangrijk dan wij vaak denken. Hoe vaak hoor
ik niet zeggen: “Dat deden wij vroeger toch
niet”. Elkaar zo maar de huid vol schelden bijvoorbeeld. De geschiedenis van de mensheid
is gelukkig meer objectief weergegeven door
waarnemers die de “feiten” van meerdere
kanten belichten en door geschiedkundigen
die op een later tijdstip deze “feiten” kunnen
analyseren en in objectief perspectief kunnen
plaatsen.
Waarom deze inleiding? Wij leven in een bijzondere tijd. Wij zijn nooit eerder zo welvarend
geweest. Wij hebben nog nooit zo efficiënt
ziektes kunnen voorkomen en bestrijden. Wij
blijven langer gezond en worden ouder dan
ooit tevoren. Maar toch is een belangrijk deel
van de welvarende bevolking ongerust over de
nabije toekomst. Ja, zelf zijn we gelukkig, als
we de enquêtes moeten geloven. Maar we zijn
bang dat dit niet zo blijft. Wij denken dat de
wereld in brand staat. Echter, de kans om door
geweld, inclusief oorlogsgeweld, te sterven is
nog nooit zo klein geweest als nu. Ieder ziekenhuis dat gebombardeerd wordt, staat op
ons netvlies door alle moderne communicatiemedia. De betrokken slachtoffers hebben
directe toegang tot onze huiskamer of onze
mobieltjes. Dat is goed, want dan zien we hoe
erg dit is en dat we daar iets aan moeten gaan
doen. Toch maken deze beelden ons onzeker.
Andere belangrijke oorzaken van onze onzekerheid zijn de snelle veranderingen waar wij
mee te maken hebben. De wereld wordt steeds
kleiner. Globalisering noemen we dat. Alle 7
miljard mensen zijn als het ware onze buren.
Dit is uniek en nog nooit eerder vertoond. Help,
waar gaat dat heen? Gelukkig hebben we onze
geschiedenis, die ons kan helpen. Dit soort pe-

nieuws van de
dorpsvereniging

WAT KAN DE GESCHIEDENIS ONS LEREN?

riodes zijn niet zo uniek, als we vaak denken.
Denk aan de grote volksverhuizingen op het
einde van het Romeinse Rijk, maar ook de ontdekking van nieuwe werelddelen en de daarbij
behorende renaissance op het einde van de
duistere middeleeuwen.

Het is waar: wij weten niet wat er allemaal
op ons afkomt. We leven in een tijd die waarschijnlijk in de toekomst als een techno-revolutie beschreven gaat worden. Het is belangrijk dat wij dat realiseren en dat wij samen
met elkaar de uitdagingen van deze “revolutie” aangaan. Terug gaan in de tijd heeft nog
nooit geholpen, want de tijd heeft zijn eigen
momentum. Daar kunnen we zelf een bijdrage aan leveren door positief te zijn, ook naar
mensen die bezorgd zijn of die “anders” zijn.
We hoeven daarvoor niet naar het buitenland,
maar we kunnen beginnen in ons eigen Heilig Landstichting. We hebben hier in ons dorp
bijvoorbeeld de Heemkundewerkgroep die zo
treffend heeft verhaald hoe ons dorp zo’n 65
jaar geleden in de frontlinie lag van een alles
verwoestende oorlog. De meeste details uit
die tijd moeten we hebben van schriftelijke
beschrijvingen en een aantal zwart-wit foto’s.
Dat is natuurlijk niet zo confronterend als tegenwoordig, maar de puinhopen en leed waren minstens van dezelfde orde van grootte
als wat wij op onze beeldschermen dagelijks
te zien krijgen.
Namens de Dorpsvereniging wens ik u Fijne
Feestdagen, gevolgd door een vreedzaam en
behulpzaam 2017.

Theo de Witte,
voorzitter bestuur van de
Dorpsvereniging
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WINTER

H

eldere vrieskou, zon of sterren aan de
hemel, heerlijk weer om een kleine wandeling door ons dorp te maken.

Ja, maar niet voor iedereen. Longgehandicapten (d.w.z. mensen die lijden aan astma, COPD
of andere kwalen aan de luchtwegen) worden
vaak plotseling overvallen door stinkende rook
die bij sommige huizen uit de schoorsteen
komt en hen de adem neemt.
Ik hoef u niet te vertellen dat bij zwaar bewolkt
of mistig weer
voor deze dorpelingen de toestand
ondragelijk is en zij
niet naar buiten
kunnen en zullen
komen. Vaak is
het dan ook nog
zo dat deze vervuilde lucht zelfs
hun dichte huizen
binnendringt.
Beste dorpelingen, dit is niet nodig! Iedereen
begrijpt dat het best gezellig is om ‘s avonds
lekker even bij de open haard te zitten en niemand wil u dat kleine geluk ook ontnemen.
Houd echter rekening met uw medemens en
stook áls u het nodig vindt op een goede manier.

Volg daarbij de adviezen van de G.G.D. Ik noem
u er enkele:
* Stook alleen twee jaar gedroogd en onbehandeld hout.
* Stook niet bij windstil of mistig weer.
Door gebrek aan wind of bij mist blijven
rookgassen om het huis hangen.
* Zorg voor volledige luchttoevoer.
* Laat uw houtvuur vanzelf uitbranden.
Als u een houtvuur tempert, smoort,
door de luchttoevoer te verminderen,
komen veel schadelijke stoffen vrij.
* Controleer regelmatig of u goed stookt.
Loop even naar buiten om de kleur van de
rook uit uw schoorsteen te controleren.
Kleurloze rook wijst op een goede verbranding. Gekleurde rook (wit, grijs,
zwart, blauw) duidt er op dat de verbranding slecht is.
Stoken van hout zorgt bovendien voor veel
fijnstof die verantwoordelijk is voor veel andere, verraderlijke ziekten die u allen kent omdat
we zo vaak hiermee geconfronteerd worden.
Ik hoop toch dat het voor ons allen een gezellige winter wordt!
						
Een prettige feestmaand,
Joop van Rossum

{ advertentie }

tijd
spullen
administratie

Wilt u meer
ruimte en overzicht
in huis en hoofd?

Marian Habets

professional organizer

ZonderMeer

hulp bij ordenen
(024) 37 92 444
hulpbijordenen.nl

Heilig Landstichting
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HORIZON 2020

H

et dorpsonderzoek Heilig Landstichting, een jaar
geleden in 2015 uitgevoerd, heeft geleid tot een
scala aan activiteiten. Een flink aantal dorpsbewoners is bezig met het verder uitwerken van de eerste
thema’s. Dat zijn: duurzaamheid, jong&oud, bewegen,
zorg voor elkaar, talenten, dorpshuis&ontmoeten. Het
is overduidelijk dat er tussen de thema’s raakvlakken
zitten. En dat maakt het zinvol om van elkaar te weten waar je mee bezig bent, en om acties op elkaar af te
stemmen. En tevens moet er gelegenheid zijn om dorpsbewoners met ideeën en dadendrang op andere terreinen ruimte te bieden om daar handen en voeten aan te
geven. En, ruim 200 inwoners hebben meegedacht en
meegepraat, het is belangrijk met hen in contact te blijven en ze mee te nemen in de ontwikkelingen. Dit alles is
samengebracht onder de kop Horizon 2020.

er wat mee gebeurt, dat je erbij betrokken wordt. En zo
houden we elkaar op de hoogte en doen we de dingen
die we in het onderzoek als belangrijk, zinvol, leuk hebben benoemd.

Kortom, er gebeurt heel veel , en het is goed dat in overzicht te hebben, daarover verslag te doen, in gesprek te
blijven met elkaar en van elkaar te leren.
Het bestuur van de dorpsvereniging heeft mij gevraagd
om dat overzicht te houden over alle initiatieven, en om
ons, als dorpsbewoners, regelmatig bij te praten over
wat er van daaruit gebeurt in ons dorp. Dat overzicht
komt een dezer dagen op de mail1 naar u toe, en staat
ook op de site van de dorpsvereniging. Daarin wordt van
alle themagroepen aangegeven wat er al ondernomen
is en wat nog op de rol staat. En als je de kriebels krijgt
als je dit leest, omdat je over een thema ook best wat
te melden hebt, of omdat je iets mist, of omdat je een
leuk idee hebt, meld me dat dan. Dan zorg ik ervoor dat

Rest mij ons allen een mooi 2017 te wensen, een jaar
waarin de tevredenheid van ons, als dorpsbewoners van
Heilig Landstichting, alleen maar zal toenemen. En daar
hebben we elkaar voor nodig.

Regelmatig vertellen we over wat er allemaal gaande is, in
de Oorschelp, in het Oorbelletje, via de dorpsomroeper en
via onze site www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl,
en dat allemaal onder de kop Horizon 2020.
Zo houd je een beetje bij wat er allemaal gebeurt en kun
je invloed uitoefenen op wat er kan gebeuren.
Medio 2017 willen wij je vragen om nog eens mee te
denken over wat we belangrijk vinden om verder aan te
pakken in ons dorp. Dan gaan we een programma maken voor 2018, op basis van keuzes, die we als dorpsbewoners samen maken.

Pim Spaan
Nijmeegsebaan 72
6564 CH Heilig Landstichting
0654266189
pimspaan@kpnmail.nl

1

Krijgt u die mail niet, meld dit dan via een mail aan mij.

Zondagmiddag 18 december is er in en rondom de Cenakelkerk weer het traditionele

“KINDJE ZOEKEN”

Om 16.00 uur geeft Pieter Gijsberts met meerdere muzikanten weer een sfeervol kerstconcert.
Om ongeveer 16.30 uur begint het spel vanuit de kerk.
We gaan samen met Simon op zoek naar zijn weggelopen schaapje. Na afloop komen we weer terug op het
kerkplein om ons met warme chocolademelk bij het kampvuur te warmen.
Vergeet vooral niet verlichting, in de vorm van zaklantaarns of lampions, mee te nemen!
Janneke Otten (tel. 024-3222387) of Babette van Basten (tel. 06-20566397) e-mail: bemvanrossum@hotmail.com
								

Werkgroep “kindje zoeken”
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Lieve kinderen,
Nou, jullie hebben me dit jaar wel laten schrikken hoor!
Toen ik bij het Zaaltje aankwam was er niemand!

Bleek dat jullie naar het bos waren om de Pieten te helpen zoeken

naar de zakken met cadeautjes die ze daar hadden laten slingeren! Ze
hadden daar zo fijn verstoppertje gespeeld, dat ze helemaal niet meer
aan de zakken hadden gedacht!

Erg lief van jullie om te helpen zoeken.

Gelukkig hoorde ik jullie blijde stemmen al van ver, en kon ik op het
geluid af gaan en samen met staf-Piet zo naar het bos lopen.

En ja hoor, daar waren jullie met mijn deugniet-Pieten en de zakken
met cadeautjes! Dat was een blij weerzien!

We zijn toen teruggelopen naar het Zaaltje met gezellige muziek erbij
en hebben in het Zaaltje nog veel gezongen.
En jullie kregen toch nog een cadeautje!
Volgend jaar komen we graag weer!
Nou dag hoor,
Sinterklaas en zijn Pieten

{ advertentie }
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NIEUW INITIATIEF

THERAPEUTEN NETWERK HLS
Enkele jaren geleden ben ik in Heilig Landstichting komen wonen. Dit betekende voor
mij dat ook mijn praktijk Delahaije Voetreflextherapie-Plus opnieuw opgestart moest
worden. Als ZZP-er ben je solistisch bezig.
Via mijn beroepsvereniging en opleiding had ik
uiteraard een netwerk aan collega therapeuten, maar niet in mijn directe omgeving. Via de
Oorschelp, bordjes in de wijk en toevallige ontmoetingen in het Zaaltje wist ik dat er ook andere therapeuten in ons dorp werkzaam zijn.
Dit maakte mij nieuwsgierig! Wie zijn zij, waar
zitten ze, wat doen ze precies, wat kunnen we
voor elkaar betekenen en hoe kunnen we ons
kenbaar maken. Dit waren vragen die bij mij
opborrelden.
Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en
ben op zoek gegaan naar mijn collega’s in HLS
via internet, de buurtapp en doorverwijzingen.
Anderen bleken positief tegenover mijn initiatief te staan. Dit heeft geleid tot een eerste
kennismaking met 9 geïnteresseerden en een
uitgebreid voorstelrondje aan elkaar.

complementaire zorg of in het begeleiden van
mensen: onder andere coach & counselors op
allerlei specifieke gebieden, relatietherapeut,
energetisch therapeut, opruimcoach/professional organizer, psychologe, voetreflextherapeuten, oor acupuncturist, meridiaan therapeut en manueel therapeut.
Onze eerste invalshoek is elkaar goed te leren
kennen en te weten wat de ander in huis heeft
en hoe deze werkt. Op die manier kunnen we
een goede doorverwijzing maken en ervoor
zorgen dat iedere cliënt die therapeut krijgt die
bij hem/haar past. Verderop in de Oorschelp
staat een stuk over Raymedy Centrum Nijmegen van Annemijn de Witte, die ook deel uitmaakt van ons netwerk.
Als er therapeuten zijn die zich willen aanmelden, dan kan dat via g.delahaije@gmail.com.
In de volgende Oorschelp hoort u meer van
ons!
Gonny Delahaije
Delahaije Voetreflextherapie-Plus

In het Therapeutennetwerk zitten allemaal
erkende HBO-geschoolde therapeuten, paramedici en andere beroepsbeoefenaren in de

DORPSBIEB
De Dorpsbieb is er voor ons allemaal!
We hebben een mooie collectie hedendaagse
boeken
Onze openingstijden zijn door de week tijdens
cursussen in ‘t Zaaltje:
maandagmiddag en -avond
dinsdagochtend, -middag en -avond
donderdagochtend en -avond
iedere 4de vrijdag van de maand
Als u boeken voor ons heeft om onze collectie zo mooi mogelijk te houden komt
Margreet Mooren na overleg graag bij u

thuis de boeken ophalen (06 - 4554 1612
of mbartijn@gmail.com).
U mag de boeken langer houden dan in
andere bibliotheken, tot wel 3 maanden!
Daarna zien we ze graag terug. En het
kost u niets, alleen uw naam in het uitleenschrift.
Overigens, wilt u ons beheersclubje
komen versterken? Ik hoor het graag!
e-mail: chrdemeijer@kpnmail.nl
Met vriendelijke groet,
Christianne de Meijer, coördinator
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DE WINTERTUIN

E

r komt een mailtje binnen met de vraag of
ik een stukje over de wintertuin wil schrijven. Maar er is nog helemaal geen wintertuin, het is herfst. En hoe!
Als ik uit het keukenraam kijk, zie ik bomen
met blad in de meest fantastische kleuren:
het palet loopt van geel naar oker naar oranje
naar rozerood. Of naar helder en diep rood. De
beukenhaag van de achterburen, die over de
hele lengte van de tuin loopt, is oranjegroen en
weer daarachter staat een hoge hulst struik
met trossen warmrode bessen.
Het grasveld aan de overkant van de Andreaslaan ligt bezaaid met roodgeel blad, het
lijken wel sterren. En als toppertje staat daar
de hamamelis van de overburen. In tegenstelling tot de meeste toverhazelaars, die in de
winter geel kleuren, bloeit deze met een bijzondere rozerode kleur. En nu zie ik voor het
eerst dat het herfstblad al iets prijsgeeft van
wat in de winter tot bloei komt: het rozerode
blad steekt prachtig af tegen de grijze stoeptegels en de groene hagen.
Maar dan: één koude nacht. ‘s Morgens zie ik
een laagje ijs op het platte dak van de uitbouw.
Het groene blad van de dahlia hangt er verlept
en diepzwart bij. De éénjarigen in de voortuin
die tot op dat moment gewoon door bloeiden,
hangen verslagen over het pad. De kleur is eruit bij de zinnia’s en hoge Afrikanen. Ik zal ze

{ advertentie }

er binnenkort uithalen, hier is geen eer meer
aan te behalen. Alleen nog een paar zonnebloemen laat ik staan. De hele zomer hebben
ze gebloeid, alle kanten zijn ze opgegroeid,
behalve gewoon braaf recht omhoog. Ik heb
ze moeten aanbinden met (steeds langere)
bamboestokken en er metalen hekjes voorgeplaatst, om nog een beetje controle te houden.
Van de kleine zaadjes die ik in een potje stopte,
werden het hoge planten met stelen zo dik als
een bezemsteel. Bijna iedere week heb ik de
neiging onderdrukt om het allemaal maar in
één keer in de groenbak te stoppen. Want op
het moment dat ik met dat doel de voortuin in
liep, waren er weer nieuwe, gele zonnetjes die
me als het ware uitdagend aankeken en dan
weer lekker hun eigen kant op groeiden.
Nu ben ik blij dat ik er toch een paar heb laten
staan. De vogels eten van de zaden. De bloemen
zijn bruin en verdord, maar ik heb nog nooit zoveel kleine, kleurige vogeltjes in de voortuin gezien. Jammer dat ik al die kleine fladderaars zo
slecht bij naam ken. Maar dan hoor ik van binnen de stem van mijn man: “je kunt er ook van
genieten als je geen namen kent hoor.” En met
deze wijsheid ga ik de wintertuin dan maar in.

Esther Hinne
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HLS - GOLFWEDSTRIJD 2016

O

p 13 augustus van dit jaar
heeft de eerste HLS golfwedstrijd op Golfbaan “Het Ryk
van Nijmegen” plaatsgevonden. U
hebt hier nog geen verslag van kunnen lezen maar wij willen u deze
unieke gebeurtenis niet onthouden.
Het idee is ontstaan naar aanleiding
van de Dorps-enquête in het kader
van het thema “Bewegen” en het
organiseren van dit evenement zou
hier prima inpassen.
Alle golftalenten konden zich opgeven bij Bert Peters, een enthousiast
golfer, en al gauw hadden zo’n 25
spelers, allen uit Heilig Landstichting, zich aangemeld. Bert had ons
allemaal ingedeeld en leuke, gezellige flights gevormd.

Rond 12.00 uur verzamelden we ons
op het terras en weer viel het op dat
je, ook al woon je hier bijna 30 jaar,
zoals ik, toch weer nieuwe gezichten
ziet; buurtbewoners die hier ook al
heel lang wonen, en het gekke is dat
je elkaar nooit bent tegen gekomen.
Des te leuker als dat dan bij zo’n gelegenheid gebeurt.
Het weer werkte fantastisch mee en
de sfeer na afloop bij de borrel en bij
het voortreffelijke diner was uitstekend. Er volgden grappige speeches,
en de prijzen werden uitgereikt. De
eerste prijs werd gewonnen door
Victor van de Berg.
Unaniem werd besloten deze gezelligheidswedstrijd volgend jaar te
herhalen en wel op zaterdag 12 augustus 2017.
Margreet Mooren

HELP WATERPROJECT
NEPAL AAN DE
GOUDEN GANS
Dick Verstegen en Ellen Deimann uit Heilig Landstichting zijn al ruim zes jaar bezig met een waterproject in de
Nepalese Kaski-regio. Drie dorpen met samen ca 30.000
inwoners zullen daardoor straks een royaal deel van de
dag kunnen beschikken over schoon drinkwater, ook de
allerarmsten: de dalits, de kastelozen. Volgend jaar komt
het project klaar. Het bestaat uit een waterleidingstelsel
dat meer van veertig kilometer pijp beslaat.
Voor de laatste loodjes dingt dit project mee naar de
Gouden Gans van ontwikkelingsorganisatie Wilde Ganzen. Met deze prijs kan er dan weer 10.000 euro naar
het project. Wil je dit helpen realiseren? Stem dan via de
knop op onze site: waterprojectnepal.nl.
Dick en Ellen hebben in de achterliggende jaren via allerlei vormen van fundraising € 160.000,-- bijgedragen aan
het project, dat alles bij elkaar meer dan een half miljoen

euro heeft gekost. Het komt tot stand in samenwerking
met de Nepalese overheid en comités van de plaatselijke bevolking. The Nepal Trust (TNT), een Britse NGO,
heeft vanuit Kathmandu in belangrijke mate namens
de Stichting Waterproject Nepal bijgedragen aan de totstandkoming met het project. TNT-directeur Jeroen van
en Bergh, zelf actief bij het project betrokken, heeft oog
gehouden op de juiste besteding van de ingezamelde
gelden, zodat daarvan geen euro ‘verloren’ is gegaan.

Let op: stemmen kan tot eind december!
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ONDERNEMEN OP HEILIG LANDSTICHTING

RAYMEDY CENTRUM NIJMEGEN
Nieuwsgierig begeef ik me op een koude maandagmiddag naar het pand Koning Davidlaan 25
hoek Sophiaweg. Annemijn van Reijendam en
Gonneke van Leeuwen ontvangen me hartelijk
in hun Raymedy praktijk. Beiden hebben een
achtergrond in fysiotherapie, Annemijn ook in
manuele therapie en PSYCH-K en Gonneke in
coaching en mediation.
Raymedy komt van het Engelse ray (straal) en
remedie (geneesmiddel) en is gebaseerd op de
meridianenleer van de Oosterse geneeskunst
en de biofysische technieken van de Westerse
geneeskunde. Er wordt gebruik gemaakt van
zichtbaar en onzichtbaar licht. Het is een methodiek waarmee je het zelfhelend vermogen
van lichaam en geest in kaart brengt en vervolgens behandel je dit om de balans te herstellen, zodat het lichaam in zijn eigen kracht
gezet wordt. Het is een complementaire geneeswijze, dus geen vervanging van de reguliere geneeskunde. De praktijk heeft een lidmaatschap van de Vereniging ter Bevordering
van Alternatieve Geneeswijzen (VBAG). Mensen met een aanvullende ziektekosten verzekering komen hierdoor in aanmerking voor een
gedeeltelijke vergoeding.
Annemijn vraagt of ik misschien ergens een
litteken heb. Ja, ik heb een heel oud litteken

aan een van mijn vingers dat nog steeds gevoelig is. Voor ik het weet verbindt ze via een
computerprogramma een apparaatje aan mijn
vinger. Het apparaatje zendt een specifieke
elektromagnetische frequentie uit waardoor
de cellen in mijn vinger beïnvloed worden.
Juist bij littekens is dit een perfecte behandeling omdat je vaak al na een paar keer enorm
verschil merkt. Bijvoorbeeld littekens na een
borstoperatie, amputatie of een ongeval. Een
litteken wordt dan zachter, soepeler en het
krijgt vaak een normaler gevoel.
Zo zijn er rond de 800 verschillende signalen
(‘de digitale apotheek’ noemen Annemijn en
Gonneke dit) voor zowel lichamelijke als psychische problemen.
Bij lichamelijke problemen kun je denken aan
klachten aan het bewegingsapparaat (ook
acute kneuzingen met zwellingen), bacteriële
en virale problemen, zoals ziekte van Lyme en
gordelroos, en andere chronische klachten.
Bij psychische klachten kun je met Raymedy
negatieve gedachten stoppen, negatieve ervaringen loskoppelen van gevoelens, en het ‘malen’ laten ophouden. Ook bij patiënten met het
Gilles de la Tourette syndroom is het mogelijk
de tics te verzachten of zelfs te laten stoppen.
(Dat laatste is trouwens de persoonlijke motivatie geweest voor Annemijn om met de techniek van Raymedy te beginnen.)
Een behandeling begint altijd met een drietal
metingen van de 24 punten, op vingers en voeten die met de 12 meridianen in je lichaam verbonden zijn, ‘de scan’. Ook dat mag ik nog even
meemaken beneden in de therapieruimte. Op
het computerscherm verschijnen grafieken
van mijn algehele toestand met rode en groene lijnen. Ik heb geen echte klachten dus sta
ik vrolijk op van de onderzoekstafel en neem
afscheid van Gonneke en Annemijn.
Wil je nog meer weten kijk dan op
www.raymedycentrumnijmegen.nl

Miep Thuijls
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REDACTIELID VAN DE OORSCHELP

AFSCHEID VAN ODETTE WOLBERT
In de redactie van de Oorschelp zit altijd iemand, die ook deel uit maakt van het bestuur
van de Dorpsvereniging. Dat is prettig en nodig, want dan komt de informatie uit de eerste
hand.
Vanaf februari 2013 tot november 2016 was
dat Odette Wolbert; wàs, want helaas heeft
ze deze functies op moeten zeggen, omdat
het teveel werd. Werkzaam zijn in de ambulante psychiatrische zorg, met alle veranderingen die daarin plaatsvinden, gecombineerd
met een post-HBO-opleiding - en dat ook nog
eens een eind uit de buurt - vergt zoveel tijd
en energie, dat Odette noodgedwongen haar
werkzaamheden ten behoeve van het dorp
heeft moeten stoppen. Jammer, want ze deed
het graag.
Als algemeen bestuurslid van de Dorpsvereniging had Odette onder andere als aandachtsveld: zorg. Op dat gebied is er veel in ontwikkeling; ook hier in het dorp wordt er hard aan
gewerkt. Odette is zeer betrokken bij dit onderwerp en wil daar ook serieus mee bezig zijn.
Binnen de redactie van de Oorschelp zijn ook
verschillende taken en Odette hield zich bezig
met stukjes schrijven, met name over de ontwikkelingen in Heilig Landstichting, en mensen benaderen met de vraag of ze iets zouden
kunnen aanleveren.

Odette vond het brainstormen het leukste: het
bedenken van nieuwe onderwerpen, nieuwe
informatie, nieuwe rubrieken, aandacht geven
aan wat er leeft in het dorp, ideeën bedenken
om een nog mooier product te maken. Ze heeft
de samenwerking als heel prettig ervaren.
Die prettige samenwerking is wederzijds:
Odette, heel erg bedankt voor je inzet voor de
Oorschelp binnen de redactie.
Je hebt aangegeven toch zoveel mogelijk betrokken te willen blijven bij de activiteiten in
het dorp, dus van harte: tot ziens!
Marleen Moggré

Odette wordt bedankt door Theo de Witte, voorzitter bestuur Dorpsvereniging

KORTE BERICHTEN
Al jaren lang wordt er op dinsdagochtend van 9.15 uur
tot 10.00 uur in ’t Zaaltje enthousiast gymles gegeven.
De oefeningen zijn toegespitst op versterking van spieren, gewrichten en evenwicht. Na de laatste les van de
maand wordt er gezamenlijk koffie gedronken ter versterking van het onderlinge contact.
Als u lid bent/wordt van de KBO zijn de kosten € 4, 65
per les. Meer voordelen van het KBO-lidmaatschap zijn:
* een ledenpasje waarmee u in een aantal winkels hier
in de omgeving korting krijgt

* 10x per jaar het blad Nestor
* u kunt gebruik maken van een collectieve ziektekostenverzekering en energieleverancier.
Daarbij staat de KBO voor u op de bres in Den Haag om
bezwaar te maken tegen lastenverzwaring van ouderen
En: tien maal per jaar is er een leuke/interessante activiteit in ’t Zaaltje, op de eerste donderdag van de maand
om 14.00 uur.
Tot ziens
José Janssen. Tel.nr. 3600823.
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IN 2017 BESTAAT DE DORPSVERENING 10 JAAR

JUBILEUM DORPSVERENIGING HLS

W

aar blijft de tijd? 10 Jaar geleden is op
initiatief van Tineke v.d. Plassche-v.d.
Brug de Dorpsvereniging Heilig Landstichting opgericht.
Haar hele leven is zij verbonden geweest met
ons dorp, ondanks een paar verhuizingen. Met
veel compassie heeft zij bewoners enthousiast kunnen maken om haar idee tot werkelijkheid te brengen. Zij wilde zo graag de bewoners wat meer met elkaar in contact brengen.
Het was een dorp van individualisten en met
het wegvallen van de winkels, de school en
ook de regelmatige kerkgang was men steeds
meer op zichzelf aangewezen en vielen de
spontane contacten weg.
In maart 2007 werd officieel de handtekening
gezet bij de notaris en was de Dorpsvereniging
een feit. In de eerste woelige jaren van de vereniging was zij onze grote roergangster, maar
bovenal een bewogen mens met wie het goed
lachen was. Helaas is zij ons in september
2010 ontvallen, maar met verve hebben wij
haar werk voortgezet.
Dit heuglijke feit willen wij graag samen met u
vieren. Globaal kunnen wij u al een programma geven.

{ advertentie }

Wij ontvangen u met koffie/thee en gebak en
er zal een programma zijn voor jong en oud.
Wat dat zal zijn, is nog even een verrassing,
maar leuk zal het zeker zijn! De middag zullen we afsluiten met een tombola, waarvoor u
lootjes kunt kopen.
Ook zullen de theedoeken die u t.g.v. het einde van de gemeente Groesbeek in 2015 heeft
gemaakt, niet ontbreken. Na afloop kunt u
uw eigen creatie weer meenemen naar huis.
De film, die voor die betreffende gelegenheid
gemaakt is door Marian Habets, is dan ook te
zien. De feestelijkheden willen wij koppelen
aan de dorpsborrel op de laatste zondag van
maart c.q. op 26 maart 2017.
We zullen rond 14.00 uur starten tot ongeveer
18.00 uur. Maar geen feest zonder lekkernijen
en daarvoor vragen wij uw medewerking en
misschien wilt u daarover alvast nadenken.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons
mee zou willen helpen om bijvoorbeeld een
taart te bakken of een hapje voor bij de borrel
te maken. Op deze manier wordt het een feest
voor, met en door ons allen gemaakt.
Hierop komen wij in 2017 terug en dan kunt u
reageren. Ook zijn we nog op zoek naar “prijsjes” voor de tombola. Mocht u nog het een en
ander in de kast hebben staan, waarvan u
denkt: “Wat moet ik ermee”, dan ontvangen
wij dat graag van u, zodat wij een winnaar blij
kunnen maken.
U ziet, wij hebben er erg veel zin in en wij hopen van harte dat u na het lezen van dit stukje
ook met een glimlach over deze vragen na zult
denken.
Hebt u nu al vragen of opmerkingen, dan kunt
u die kwijt bij via e-mail
marjavanoppenraaij@hotmail.com.

Marja van Rossum-van Oppenraaij
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WERKGROEP DUURZAAMHEID

O

p woensdag 16-11 heeft er een eerste informatiebijeenkomst plaatsgevonden georganiseerd door
de werkgroep Duurzaamheid Heilig Landstichting.

Onderwerp van deze eerste keer was energiebesparing.
Er waren ongeveer 30 belangstellenden, een mooie opkomst voor een eerste keer. Meerdere dorpsgenoten
hebben aangegeven er graag bij te willen zijn maar waren verhinderd. We kunnen dan ook stellen dat duurzaamheid in ons dorp écht leeft.
Tiny Wigman was namens de werkgroep de voorzitter
van de avond, die startte met een inspirerend filmpje
over energiebesparing.
De gemeente juicht ons initiatief ten aanzien van duurzaamheid toe en liet dat blijken door aanwezig te zijn
met gemeenteambtenaar Miriam van Riessen en wethouder Erik Weijers. Erik is door Tini, lid van de werkgroep, geïnterviewd over wat de gemeente zelf allemaal
doet aan duurzaamheid en energiebesparing en wat de
gemeente voor ons als bewoners kan betekenen.
Zo is er een Loket Duurzaam Wonen, elke dinsdag bemenst door Jos van Lint. Hier kan ieder huishouden advies op maat krijgen ten aanzien van energiebesparing.
We hadden deze avond 2 dorpsgenoten die hun eigen
verhaal wilden vertellen over wat zij hebben gedaan om energie te besparen.
De eerste spreker was Imke Kross. Zij heeft samen
met 6 andere straatgenoten deelgenomen aan
een bureninitiatief. Door gezamenlijk actie te ondernemen voor spouwmuurisolatie of dubbel glas
was het mogelijk om een extra subsidie te krijgen
van de gemeente, bovenop de reguliere subsidie.
Bovendien konden ze, omdat ze met meer waren,
ook nog eens korting bedingen bij het bedrijf dat
de isolatie ging doen. Mooi was dat Imke vertelde
dat deze gezamenlijke actie een positief effect
had op de verbinding tussen de straatgenoten. Ze
hebben dan ook het glas geheven toen de isolatie
succesvol was uitgevoerd.
De tweede spreker was Philip Wolbert. Hij heeft
door meerdere maatregelen zijn energierekening
terug weten te brengen van € 600,- per maand
toen hij in ons dorp kwam wonen, naar € 100,- nu.
Hij heeft uitgebreid toegelicht hoe hij berekend
heeft wat er mogelijk is, wat de meest effectieve
maatregelen zijn en hoe hij het heeft uitgevoerd.
Een indrukwekkend verhaal.

Philip heeft tijdens de dorpsborrel op zondag 27 november zijn presentatie en verhaal nogmaals gehouden zodat nog meer dorpsgenoten zich konden laten inspireren.
Na de pauze is er in kleine groepen gesproken tussen
deelnemers en werkgroep leden onder het genot van
een drankje en duurzame hapjes. Er zijn meerdere thema’s genoemd waar behoefte aan is ten aanzien van
duurzaamheid. De werkgroep neemt alle ideeën en suggesties mee. We gaan kijken hoe hieraan vervolg gegeven gaat worden.
Op de site van de dorpsvereniging is de link naar het
filmpje te vinden en ook de presentaties zijn daar terug
te vinden voor geïnteresseerden die niet bij de informatieavond of dorpsborrel konden zijn of voor wie alles nog
eens terug wil lezen.
Werkgroep Duurzaamheid HLS
(Lies van Campen, Tiny Wigman, Philip Wolbert, Helen van der Ven,
Mark van ’t Hoff, Mireille Nefkens)
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CONCERTEN
Concert in de Cenakelkerk
Op zaterdag 17 december brengt het Muziektheaterkoor
Carmina Ludens o.l.v. Hein Vrijdag een programma met
als titel : “Zij hoorden een nieuw lied”. Aanvang 20.00 uur

Er is zelfs een meezingfestijn en een band-dag.
Ook worden er kerstverhalen verteld en voorgelezen en
is er poëzie met muziek.
Op www.feestvanlicht staat het hele programma.
Heel veel luisterplezier gewenst!

Muziek in Museumpark Oriëntalis.
Oriëntalis is momenteel dicht. Maar van 17 december tot
en met 8 januari is het weer open voor Het Feest van
Licht. Er is dan heel veel te doen en te zien, maar ook
veel te horen.
Op zaterdag 17 december zijn er maar liefst 8 verschillende
koren te beluisteren en op zondag 18 december zijn er
weer andere, waarvan er een paar rondlopen door het
museum.
De volgende dagen zijn er slechts enkele optredens per
dag, maar niet minder interessant.
Werkelijk alle mogelijke stijlen en soorten muziek zijn er
te beluisteren: een pop- en jazzkoor, een jongerenkoor,
een wereldmuziekkoor, Joodse koren, een vrouwenkoor,
een uitvaartensemble, klassieke koren, zangkwartetten,
zangeressen,
een muzikaal duo, popbands, een
rockband, het studentenkoor, close harmony, een
blokfluitensemble, een strijkkwartet, een herderskoor.

Marleen Moggré

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

{ advertentie }
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DERTIG DAGEN
(I.v.m. met een ziekte van Jans Bekhuis plaatsen we deze keer hier een column van Marian Habets)

Sommige bezigheden gaan blijkbaar
vanzelf, je wordt voortgestuwd door een
scheppende kracht, je vergeet de tijd. Bij
bepaalde andere activiteiten of taken lukt het
echter nauwelijks om jezelf ertoe te zetten.
Je worstelt met uitstelgedrag of maakt
voornemens die al na een week aan de kant
geschoven worden.
Goede voornemens – januari zit er weer aan
te komen - mislukken vaak omdat we ze
kiezen op basis van moeten.
We moeten van onszelf afvallen, stoppen met
roken of gezonder eten. Als einddoel is het
lovenswaardig, maar na verloop van tijd gaan
deze voornemens voelen als een verplichting
die we uiteindelijk niet vol kunnen houden.
Als een voornemen echter voortkomt uit een
wensdroom die je wil verwezenlijken, heb je
meer wilskracht om de stappen ernaartoe
vol te houden. Als je fitter wilt worden om de
komende zomer een huttentocht in de bergen
te kunnen maken, motiveert dat meer dan
dat het puur om gezondheidsredenen moet.
Zet vooral veel kleine stappen richting je doel,

dat vergroot de kans op slagen. Elke behaalde
stap is immers een succes en dat motiveert
om de volgende te zetten.

colomn

De straten in Heilig Landstichting zijn weer
bijna vrij van afgevallen blad, de bladblazers
bliezen hun laatste adem uit.
Op het plein van mijn lagere school stond
vroeger een enorme linde. Iedere herfst
trakteerde zij ons op een miljoen omlaag
dwarrelende blaadjes. In het speelkwartier
maakten we er huisjes van, eigenlijk waren
het plattegronden van huisjes. Door de
bladeren met behulp van vegers van
takkenbosjes in rijen bij elkaar te vegen
construeerden we ingewikkelde labyrinten
onder de boom, met doorgangen naar
talloze andere kamers en gangetjes. Na
een stormachtige nacht konden we weer
van voren af aan beginnen. Bij rustig weer
hoefden we de vluchtige bouwwerken de
volgende dag alleen maar een beetje te
fatsoeneren. We waren onvermoeibaar, het
speelkwartier was veel te kort.

Maar als het nu toch gewoon nodig is een
leefgewoonte te veranderen, voor je eigen
welzijn of voor dat van anderen?
Het helpt in ieder geval om het samen met
anderen doen. Ik ken twee vrouwen die elkaar
helpen met opruimen en poetsen. Om de
week gaan ze dan weer bij de een, dan weer
bij de ander samen aan de slag. Ook jezelf
belonen is een manier om gemotiveerd te
blijven. In het begin kan belonen nodig zijn,
om in de loop van het proces meer intrinsiek
gemotiveerd te worden. Visualiseer jezelf
terwijl je het gewenste gedrag vertoont.
Mocht je onverhoopt van je voornemen zijn
afgedwaald, dan betekent dat niet dat je
gefaald hebt: je kunt het altijd weer oppakken.
Als een bepaalde aanpak niet werkt, probeer
dan iets anders.
Oefen minstens dertig dagen aaneensluitend.
Dan zit het erin.

De tien populairste voornemens
* Afvallen
* Opruimen, vereenvoudigen en
georganiseerd blijven
* Minder uitgeven en meer sparen
* Meer van het leven
genieten
* Fit en gezond blijven
* Iets nieuws leren
* Stoppen met roken
* Meer voor anderen doen
* Verliefd worden
* Meer tijd met familie
doorbrengen

Marian Habets

