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in dit nummer o.a.:
van de redactie van de voorzitter horizon 2020 hls wandelaars
10 jaar verbinding in het dorp vier het leven heemkunde
werkgroep de dorpstafel 10 jaar dorpsvereniging bewoners van
de landstichting de columns etc.
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VAN DE REDACTIE

U

heeft vast al genoteerd dat het tienjarig bestaan van de Dorpsvereniging. op
zondag 26 maart gevierd wordt. In dit
nummer treft u het programma aan. Ook een
verslag van het wel en wee van de Dorpsvereniging door de jaren heen, zoals vernomen
van Els en Marja, die van het eerste begin bij
de Dorpsvereniging betrokken zijn geweest.
Daarnaast zijn er veel meer activiteiten waar
u op geattendeerd wordt. Wij noemen graag
de lezing op 22 maart georganiseerd door de
Heemkundekring.
Ook treft u veel informatie aan zoals bijvoorbeeld een verslag van Horizon 2020, activiteiten en plannen voortgekomen uit de ideeën
van het dorpsonderzoek.
In dit nummer het eerste verslag van , naar we
hopen, een nieuwe rubriek: bewoners van de
Landstichting.

dewerker in de zorg gewerkt te hebben. Heerlijk om zoveel tijd te hebben. Maar de behoefte
om iets te maken, te schrijven, te organiseren
is er nog steeds. Daarom was ik meteen enthousiast toen Maria vroeg of ik iets voor de
Oorschelp zou willen doen. Graag! Maar niet
in mijn eentje, want ik ben een paar maanden
per jaar in het buitenland. Dus toen Wim, die ik
via mijn werk al jaren ken, in de Andreaslaan
kwam wonen had ik mijn maatje gevonden.

2017 wordt het jaar van de veranderingen voor
de redactie. Onze gewaardeerde columnist
Jans Bekhuis stopt met zijn columns wegens
verhuizing.
Maar we hebben ook twee nieuwe redactieleden die halverwege dit jaar de hoofdredactie
op zich gaan nemen. Zij stellen zich even aan
u voor:
Ik ben Miep Thuijls. Sinds 2000 woon ik in Heilig Landstichting op de Andreaslaan (bijna 17
jaar...waar blijft de tijd!). Vorig jaar ben ik met
pensioen gegaan na vele jaren als beleidsme-

Miep Thuijls en Wim de Vries, de nieuwe redactieleden
van De Oorschelp

De nieuwe Oorschelp zal medio juni verschijnen. Nieuwe kopij inleveren tot 1 juni 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, Wim de Vries
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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Mijn naam is Wim de Vries. Ik ben nog maar een groentje hier in Heilig Landstichting. Sinds november vorig jaar
woon ik met Wendy, Tobias (11) en Merel (8) op de Andreaslaan. En dat met veel plezier. De eerste maanden
zijn we druk geweest met ons huis te verbouwen en in
te richten. Dat is nog niet rond maar vordert gestaag.
Al snel merkte ik dat zich alhier een actief buurtleven
manifesteert en dat doet me deugd. Nu ik met pensioen

ben wil ik me graag actief inzetten om de bestaande gemeenschapszin vorm te geven. Toen Miep me vroeg om
samen de hoofdredactie van de Oorschelp te gaan vormen heb ik geen moment geaarzeld. ‘Ja natuurlijk’ was
mijn antwoord want Miep ken ik al jaren. Ik leef in de
vaste overtuiging dat we de Oorschelp nog eens tien jaar
uit gaan brengen en haar nuttige functie continueren.

nieuws van de
dorpsvereniging

VAN DE VOORZITTER
TIEN JAAR DORPSVERENIGING

M

aart is altijd een mooie maand, want
de natuur maakt zich dan op voor de
lente. Dit uit zich in de heerlijke lentelucht. Alles gaat fris en fruitig ruiken. De
tuin vraagt weer om aandacht en liefde. Dat
is geen straf, zeker als het zonnetje goed zijn
best doet. Dit jaar zal maart bijzonder zijn en
dan denk ik niet alleen aan de landelijke verkiezingen. Ik dacht meer op microniveau hier
in ons kleine dorp.
Tien jaar geleden vond de officiële start plaats
van onze Dorpsvereniging. Dat gaan we vieren
op 26 maart. Verder in deze Oorschelp vindt u
meer details over de invulling van deze mooie
dag. Ik maak van de gelegenheid gebruik om
alle bewoners die zich als vrijwilliger, redactielid, cursusleider, straatcontactpersoon, vertegenwoordiger of bestuurslid ingezet hebben
voor ons mooie dorp van harte te bedanken.
Velen van ons zijn zich bewust van het belang
van interesse voor onze naasten hier in ons
dorp, maar ook voor de medemens verder weg
in ons land en daarbuiten.
Respect voor elkaar lijkt een cruciale rol te
gaan spelen in de landelijke verkiezingen.
Maar het is zeker belangrijk om deze waardering voor elkaar ook hier in de praktijk te brengen. Dat is een van de belangrijkste drijfveren
van onze Dorpsvereniging: het creëren van een
platform waarop deze waardering voor elkaar
kan groeien en bloeien. De vele activiteiten die

in de afgelopen 10 jaar van de grond zijn gekomen, laten zien dat we op de goede weg zijn.
Maar we zitten niet stil en binnen een vijftal
themagroepen zijn we actief om nieuwe initiatieven van de grond te tillen.

Sommige activiteiten vragen om een structuur. Voor tennissen heb je tennisbanen nodig,
voor hardlopen of wandelen is goed schoeisel en een mooie omgeving al voldoende. Een
dorpshuis is essentieel voor vele (sociale) activiteiten binnen een wijk of dorpskern. Gelukkig zijn onze bewoners en de gemeente zich
hier van bewust. De planning van de verbouwing van ons dorpshuis en herinrichting van
de directe omgeving vordert gestaag. Het bestuur van de Dorpsvereniging ondersteunt en
stimuleert deze ontwikkelingen, mede vanuit
de visie dat een laagdrempelig, modern geoutilleerd dorpshuis onontbeerlijk is voor een
sociaal bloeiende gemeenschap, zoals Heilig
Landstichting.
Een goed geoutilleerd en goed geleid dorpshuis zal de drempel verlagen voor
nieuwe initiatieven om elkaar te blijven
ontmoeten, zowel jong als oud.
Met vriendelijke groeten namens het
bestuur,

Theo de Witte,
voorzitter bestuur van de Dorpsvereniging
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10 JAAR VERBINDING IN HET DORP

O

p 26 maart a.s. viert onze Dorpsvereniging haar 10-jarig bestaan en ik mag
in dit kader twee actieve dames interviewen: Els de Witte en Marja van Rossum.
Ze zitten klaar met laptop en iPad als ik met
mijn blocnootje binnenkom.
‘Alsjeblieft zeg, geen droog stuk over het ontstaan van de Dorpsvereniging en zo. Daar willen we het helemaal niet over hebben. Het gaat
om het contact, de verbinding en wat we allemaal voor elkaar hebben gekregen in deze 10
jaar. Ik heb de eerste 20 jaar dat ik hier woonde
nooit veel contact gehad in het dorp. Je kende
de buren, maar de andere helft van de straat
zag je nooit. Ik vond dat zó raar eigenlijk. En nu?
Nu hebben we contactpersonen in elke straat,
we hebben de Dorpsborrel, de Dorpslunch, de
Nieuwjaarsborrel, de Kunstroute, de Uitmarkt
met de barbecue en sinds kort de Dorpstafel.
Kijk maar eens op de Sociale Kaart, daar staat
het allemaal op. Je leest erover in het Oorbelletje, de Oorschelp, de dorpsmail en de website.
En als het dan lukt.... Als je veel mensen uit het
dorp warm krijgt om mee te werken en mee te
doen dan is dat zó leuk, dan geeft dat zó veel
voldoening!
Zoals met het 100-jarig bestaan van het dorp
Heilig Landstichting
en het einde van de
gemeente Groesbeek
met al die prachtige
theedoeken. Geweldig. Ook het dorpsonderzoek en de
gesprekken met de
bewoners.
Zoveel
ideeën, zoveel mensen die daaraan meededen. Daar doen we
het voor.
Er zijn natuurlijk ook
lastige
momenten
geweest. De hele discussie over het Kerkebosje was niet fijn.
En nu is er weer discussie over ’t Zaaltje.
Dat is best moeilijk.
Het is toch belangrijk

om een plek te hebben voor het contact en de
verbinding.’
Waar komen al deze initiatieven vandaan?
‘Veel komt voort uit het Dorpsnetwerk, het
netwerk van straatcontactpersonen. Zij komen met ideeën en mobiliseren weer andere
mensen om het uit te voeren, of doen het zelf.
Het Dorpsnetwerk is zo’n 7 jaar geleden uit de
Dorpsvereniging ontstaan.
Vroeger was Heilig Landstichting een klein
dorp met scholen, winkels, cafeetjes en een
kerk. Maar ja, langzaam maar zeker verdwenen al deze ontmoetingsplaatsen, behalve de
kerk. Er bleven nog wel een aantal sociale verbanden bestaan zoals de twee buurthuizen
(’t Bosduiveltje en ’t Zaaltje), de stichting Van
Ploeg tot Heilig Landstichting, het Oranjecommité, de Vrienden van het Bijbels Openluchtmuseum, de Katholieke Bond voor Ouderen, de
Heilige Boontjes (voor de jeugd) en de buurtkrant de Kakelbabel (van Cathelijne Glaser en
Marleen Moggré). Kakelbabel? Ja dat was de
naam van de voorloper van de Oorschelp.
In april 2005 vond een vergadering plaats met
de gemeente Groesbeek over het verkeer bij
het speeltuintje. Een klein groepje bewoners
uit Heilig Landstichting die daarbij aanwezig
waren, kregen het idee om wat meer onderlinge verbinding te organiseren. Zo is uiteindelijk de officiële Dorpsvereniging ontstaan met
name door de stuwende kracht van Tineke
v.d. Plassche-v.d. Brug en vanuit de gemeente
door de toenmalige wethouder Pim Spaan, dat
willen we toch wel even gezegd hebben.’
Maar wat als jullie er om de een of andere reden mee ophouden? Stort alles dan in elkaar?
‘Nee, ben je gek’ roepen ze beiden in koor. ‘Dan
nemen anderen het over! Daar hebben we alle
vertrouwen in. Er zijn inmiddels zoveel mensen betrokken bij het wel en wee in ons dorp.’
Gerustgesteld pak ik mijn blocnootje en loop
door het doodstille donkere dorp terug naar
mijn warme huis.
Miep Thuijls
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HORIZON 2020

A

l zo’n 30 jaar lopen wij op Nieuwjaarsdag met een
groep vrienden, meestal in de buurt van Maastricht, een enkele keer ook hier.
Hoewel de te lopen afstand de laatste jaren afneemt,
en sommigen ervoor kiezen om maar de helft te lopen,
genieten we ervan elkaar zo te ontmoeten, bij te praten,
terug te kijken, plannen te maken.
En daar moest ik aan denken toen ik aan dit stukje begon. Ik moest eraan denken omdat ik iets van dat genieten terugzie en -hoor, voor een deel omdat ik zelf actief
ben in het groepje dat zich bezig houdt met ‘beweegtuin’, voor een ander deel omdat ik veel hoor over wat
er in andere groepjes gebeurt. Mede-dorpsbewoners
pakken van alles aan, rondom ontmoeten en duurzaamheid, rondom bewegen en groen, rondom jong en oud.
En langzamerhand wordt het meer zichtbaar, meer tastbaar.
Na een eerste pizza-avond besloten onze jongeren om
maandelijks samen iets te gaan doen. Na een introductie over groen en bomen in ons dorp tijdens de dorpstafel door Teun van Grinsven (de oude groenman van de
gemeente) zijn er dorpsgenoten die wel wat willen doen
aan de gemeentelijke visie op groen in HLS, een excursie
naar het Kekerommetje en de beweegtuin in Millingen
staat op de rol.

Langzaam krijgen ideeën uit het dorpsonderzoek vorm
en inhoud. En niet iedereen is daar even actief in, maar
dat geeft niet. Niets moet, alleen wat we samen met anderen willen, kunnen we waarmaken. En als je wat wil,
dan ben je welkom. Zo simpel is het!
Rond half maart verschijnt er weer een overzicht van
de activiteiten. Op de website www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl onder de kop Horizon 2020, via de
dorpsmail en/of omdat u mee hebt gedaan aan het onderzoek. En als u geen mail krijgt, meldt u dan als lid van
de dorpsvereniging (dat is het mooiste) of geef me uw
mailadres.
Pim Spaan
pimspaan@kpnmail.nl

een van de activiteiten:
pizza-avond met de jongeren
van Heilig Landstichting

HLS-WANDELAARS ZIJN OPGESTAAN

U

it de boezem van Bewegen in HLS is een clubje
ontstaan dat zich De Wandelaars noemt. Zij stellen zich voor dat er op elke 1ste en 3e vrijdag van
de maand om 10.00 uur een wandelevenement van één
à anderhalf uur komt.
Beurtelings is er dan elke maand een themawandeling
(natuur, cultuur, historie, heemkunde e.d.) en een wandeling met aangepaste buitenoefeningen. De bedoeling is
dat alle Wandelaars om de beurt de invulling en de organisatie van een wandeling voor hun rekening nemen.
Gewoonlijk zullen we De Rozenhof als vertrekpunt nemen,
maar dat kan variëren al naar gelang het parcours. Suggesties voor thema’s en oefeningen zijn welkom. De aftrap
is op vrijdag 5 mei. Doe mee en meld je uiterlijk op 21 maart
aan bij Tineke Broshuis: tinekebroshuis@gmail.com. |
Geef je ook op als je niet op vrijdag kunt maar op een
andere dag.

Al doende hopen we ook een stuk of wat ‘ommetjes’
te ontwikkelen die opgenomen kunnen worden als
HLS-wandelpareltjes in het landschapsontwikkelingsplan van
de gemeente. Als alle dorpen
binnen de gemeente een paar
van deze ‘ommetjes’ in kaart
brengen, ontstaat er een
heuse parelketting, die op
een bijzondere manier tot
onderlinge verbinding kan
leiden.
Als je suggesties hebt in
deze richting kun je ook
terecht bij Marjolijn Truin:
g.truin.70@kpnmail.nl
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DE HEEMKUNDE WERKGROEP

O

p 22 maart organiseert de Heemkunde
Werkgroep Heilig Landstichting een lezing over de Maria Annunciatiekapel die
vroeger in het huidige Joodse dorpje stond.
De kapel was een ontwerp van de architect
Stuyt en werd in 1915 door Van Groenedael
gebouwd.

De kapel werd door Piet Gerrits van prachtige
schilderingen voorzien.
In 1972 vond er een soort Beeldenstorm plaats,
de kapel werd op last van Pater Kieuwe, toen
directeur van het museum, gesloopt en daardoor werden de kunstwerken van Piet Gerrits
vernietigd.
Ons werkgroeplid Loes Lecluse, kunsthistorica, zal in een powerpoint presentatie het
ontstaan van de kapel en de daarin aanwezige
kunstwerken toelichten.
De presentatie wordt gehouden in ‘t Zaaltje,
Carmelweg, Heilig Landstichting, aanvang
20.00 uur. De toegang bedraag € 4,--, inclusief
koffie of thee.
Wij heten U allen van harte welkom.
Frans Geertsen
secretaris werkgroep.

{ advertentie }
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BEWONERS VAN DE LANDSTICHTING

D

e eerste bewoners die in deze nieuwe rubriek aan het woord komen zijn Anna en
Emile die, met hun vier kinderen, Kolya,
Rada, Liza en Petja, in 2014 op de Landstichting zijn komen wonen. Een jong gezin met
kinderen is heel welkom in ons dorp.
Anna is Russische, zij was woonachtig in Moskou . Anna en Emile hebben elkaar leren kennen toen Emile met de
Trans Siberië Express door Rusland reisde.
Anna kwam in 2007 naar Nijmegen alwaar
Emile geneeskunde studeerde. De vier kinderen zijn daar geboren. Anna spreekt met
de kinderen Russisch. Dochter Rada laat zien

dat zij hun namen in het Nederlands en in het
Russisch kan schrijven. Anna geeft ook Russische les in Nijmegen.
Anna heeft Heilig Landstichting leren kennen
tijdens een wandeling; zij zag toen ook de
Cenakelkerk die open stond. Zij vond, en dat
deelt ze met veel bewoners hier, Heilig Landstichting “de hemel op aarde”.
Vorig jaar is hun huis verbouwd. Wij hebben
allemaal meegeleefd en hen bewonderd toen
zij tijdens de verbouwing in tenten in hun tuin
woonden. Gelukkig hebben ze toen geboft met
het weer.
Uw verslaggever was in haar nopjes dat ze het
verbouwde huis mocht
zien.
Emile en Anna hopen
hier in te burgeren door
deelname of bijdragen
aan activiteiten, zoals
bijvoorbeeld op Koningsdag. Ook in activiteiten
als muziek en toneel.
Anna was in Moskou
koorzangeres en Emile
heeft gespeeld in bands.
Maria Quant

AFSCHEID VAN ONZE COLUMNIST

I

n dit nummer treft u de laatste column van
Jans Bekhuis aan.
Jans is inmiddels met pensioen gegaan. Hij
gaat verhuizen naar een appartement in Nijmegen. In een gesprek vertelt hij dat hij veertien jaar op de Landstichting gewoond heeft.
Zoals wij allemaal heeft hij genoten van het
wonen hier: het prachtige groen en de rust.
Hij heeft ruim twee jaar een column geschreven voor de Oorschelp. Jans volgde als
columnist Pim Spaan op. We hebben hem
destijds gevraagd wegens zijn kennis van de
gemeente vanuit zijn politieke achtergrond.

Voor Jans staat voorop dat we samen een gemeenschap vormen en veel samen kunnen
bereiken. Zo is hij bijvoorbeeld betrokken geweest bij de werkgroep Oprichting van de Jeu
de Boulesbaan.
Gevraagd naar goede column ervaringen meldt
hij op de eerste plaats de positieve, verrassende reacties van mensen die hij nog niet kende.
Jans, heel hartelijk dank en alle goeds gewenst.
Maria Quant
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DORPSTAFEL HEILIG LANDSTICHTING

U

it het eindrapport van het dorpsonderzoek dat in het najaar 2015 werd gehouden:” Het centrale thema was een veel
geuite behoefte aan ontmoeting. Niet alleen
voor de gezelligheid, maar vooral ook om daarmee te delen, dat je er niet alleen voor staat,
dat het kan bijdragen aan verbinding en van
daaruit aan steun aan elkaar”.

Naar aanleiding van bovenstaande is door
het dorpsnetwerk het initiatief genomen om
maandelijks in ‘t Zaaltje een dorpstafel te organiseren, waarbij dorpsgenoten onder het
genot van een kop koffie/thee rond een bepaald thema samen aan tafel komen en met
elkaar in gesprek of aan de gang gaan.
In oktober 2016 zijn we gestart.
Het thema van de eerste dorpstafel was Gezond ouder worden. Bas Vosbeek was onze
gesprekspartner. Bas is gezondheidsmakelaar en werkzaam bij de GGD. We spraken
met elkaar over de verschillende aspecten van
gezond ouder worden en ook op welke wijze
instanties als de GGD burgers daarbij kan ondersteunen. Bas noemde daarbij een aantal
voorbeelden onder meer op het gebied van bewegen, die mogelijk ook interessant voor ons
dorp zouden zijn. De themagroep bewegen (in
het kader van Horizon 2020) zal deze zeker tegen het licht gaan houden.

{ advertentie }

In november zijn we met een aantal bewoners en twee ambtenaren van de gemeente,
te weten Wouter van de Lest , groenbeheerder en speeltuinbeheerder en Bram Kerkhoff,
wegbeheerder en beheerder van openbare
verlichting door ons dorp gelopen. Overhangend groen , losse bestrating en andere ongeregeldheden in de openbare ruimte zijn
gefotografeerd/genoteerd om daar door de
gemeente actie op te kunnen ondernemen.
We discussieerden over wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijkheden. Verder werd
afgesproken dat de DAR de dorpsomroeper
zou berichten wanneer het blad zou worden
opgehaald, om de bewoners de gelegenheid te
geven het blad tijdig aan de straat te vegen.
Niet alleen samen praten, maar ook samen
iets doen kan tijdens de dorpstafel. Zo werden
in december onder leiding van Helen van de
Ven door een aantal mensen prachtige kerstkransen gemaakt.
Afgelopen maand kwam Teun van Grinsven
naar ons toe. Teun, nu met pensioen, was tot
voor kort de man van het groen in de oude
gemeente Groesbeek. Hij liet ons op zeer bevlogen manier kennis nemen van het gemeentelijk groenbeleid door de jaren heen. Onder
meer met de basisvisie stedelijk groen in 2008
opgesteld door adviesbureau Oranjewoud.
Daarin valt te lezen: Het is wenselijk duide-

9

maart 2017

lijke keuzes te maken met betrekking tot het
openbare groen binnen de kern Heilig Landstichting. Er moet worden gekeken waar het
groen een duidelijke meerwaarde heeft in de
beleving van de woonomgeving en waar deze
meerwaarde ontbreekt. Daarnaast is het
van belang de inrichting van het groen beter
af te stemmen op de bosachtige omgeving,
de beschikbare ruimte en het gewenste onderhoudsniveau. Dit gevolgd door een aantal
aanbevelingen. Geopperd is om zich met geïnteresseerde dorpsbewoners nog eens te verdiepen in deze visie en de daaruit voortgekomen aanbevelingen.
Op 16 maart komt burgemeester Schlinkman
bij ons aan tafel en met hem kunt u in gesprek
gaan over het ambt en het werk van een burgemeester.
Op 20 april nodigen we de mantelzorgers uit
ons dorp uit aan de dorpstafel. Waar lopen zij
tegen aan, wat kan het dorp voor hen betekenen. Ernest Janssen, coördinator mantel zorg
Berg en Dal, zal aanwezig zijn.

“Één en al Heilig Landstichting”, een workshop
geven met de elementen water, lucht, vuur en
licht. Laat u verrassen.
Frans Geertsen gaat op 15 juni door het dorp
lopen. Eenieder die geïnteresseerd is in de historie van ons dorp en daar wat meer over zou
willen horen wordt van harte uitgenodigd om
met hem mee te lopen.
Met de planning voor de rest van het jaar zijn
we druk bezig.
U ziet, thema’s te over. Trekt een thema u aan,
schroom niet en kom naar de dorpstafel. Deze
worden steeds georganiseerd op de derde
donderdagmiddag van de maand.
Via het Oorbelletje en de dorpsmail wordt u op
de hoogte gehouden. Van tevoren aanmelden
is niet nodig.
Hebt u zelf suggesties voor een bepaald thema of wilt u zelf iets komen vertellen, meld
het ons en wij organiseren daar graag een
dorptafel over.

En op 18 mei zal Marian Habets, u kent haar
van de prachtige door haar gemaakte film

Namens het dorpsnetwerk
Els de Witte en Marja van Rossum

PAASEIEREN ZOEKEN
In het paasweekend zal op zaterdag 15 april rond 10.30 uur de paashaas
rondhuppelen in het speeltuintje!
Iedereen is dan welkom om eieren te komen zoeken!
Omdat Koningsdag dit jaar midden in de meivakantie valt, en er veel gezinnen
(inclusief die van het Oranje Comité) op vakantie zijn, zullen er die dag door
het Oranje Comité geen activiteiten worden georganiseerd.
Wel zal er in september weer een buitenbios komen, maar daarover berichten
we later.
We zien jullie graag op 15 april! Het Oranje Comité
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ALLE RAGEKLOPPERS EN
MATTENBOLLEN VERZAMELEN!
Vroeger werd ieder voorjaar De Grote Schoonmaak gehouden. Na een lange koude winter
was de voorjaarszon een weldaad en kreeg
de gemiddelde huisvrouw spontaan aanvallen
van poetswoede.
Vóór Pasen moest het hele huis gedaan worden, van zolder tot kelder. De kachel ging uit,
de roetaanslag van het afgelopen stookseizoen werd van de muren geschrobd, de keuken
opnieuw gewit.
En wat nog meer?
Alles van de plaats halen en schoonmaken,
gordijnen wassen, kleden kloppen, meubels
boenen. Matrassen en dekens naar buiten
om te luchten. Kasten en lades leegmaken
en uitsoppen, kastpapier vervangen. Wat niet
meer nodig of te repareren was, kon weg.
Een grondige voorjaarsschoonmaak kon wel
een paar weken duren.
Ragebol en mattenklopper maakten overuren.
Het was hard werken, maar het resultaat was een
heerlijk opgeruimd
en schoon huis. Er
kwam weer frisse
lucht naar binnen
en er ontstond een
vernieuwde ruimte
om in te leven. Het
gaf de bewoners
energie en zin om
de blik weer naar
buiten te richten en
nieuwe dingen te
ondernemen.
Wij kennen een
dergelijke
voorjaarsschoonmaak
inmiddels
niet
meer. Er zijn nu
huishoudelijke apparaten die ons het hele jaar
door helpen met schoonmaken.
Het verwarmen van het huis is minder vervuilend dan in de tijd van de kolenkachel. Vrouwen
zijn steeds meer buitenshuis gaan werken, ze
zouden er niet aan moeten denken om twee

weken vakantie op te moeten nemen voor de
voorjaarsschoonmaak.
De frisse start in de natuur kan ons tegenwoordig echter nog steeds de kriebels geven
om ook in huis een schoon begin te maken.
In de eerste voorjaarszon zie je ineens stof
waar je het eerst niet zag en het valt je op dat
de ruiten vies zijn. Je raakt weer meer gericht
op wat zich buiten afspeelt, waardoor je behoefte krijgt aan heldere ramen.
Ook kun je in de lente vaak heel helder zien
hoeveel overbodige ballast je eigenlijk in je
huis hebt: kasten dichtgeslibt met schoenen
en kleren, aanrechtkastjes met te veel praktische hulpjes, dozen vol met bewaardingen.
Doordat je een teveel aan spullen hebt raak je
het overzicht kwijt, je weet niet meer wat je
hebt en gebruikt alleen nog maar wat vooraan
staat. De rest neemt onnodig veel van je ruimte in beslag. In een overvol huis heb je te weinig ruimte om zelf tot je recht te komen. Want
al die spullen vragen voortdurend je aandacht
en kosten daardoor energie. Ze kunnen je het
permanente gevoel bezorgen dat je nog heel
veel moet doen voor je echt kunt of mag ontspannen.
Mensen ervaren een grote opluchting als ze
weer overzicht over hun spullen hebben. Vroeger werd tijdens de grote schoonmaak het stof
van de winter het huis uitgewerkt. Nu is het
tijd om de ballast van een paar seizoenen te
lijf te gaan, net zoals de lente alle winterresten van zich afschudt en zich klaarmaakt voor
nieuw leven.
Resultaat: broodnodige rust in huis en hoofd.
Dus zoek een geschikte mattenklopper (m/v)
die je helpt om overtollige ballast uit je huis
en je leven te bannen. Haal de ragebol door de
lastige hoekjes in je hoofd zodat je ook daar
weer ongehinderd op een rijtje kunt zetten
waar je je echt mee bezig wilt houden.

Marian Habets
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“MET VIER HET LEVEN VOEL IK ME NET DE KONINGIN!”

VIER HET LEVEN

W

at elf jaar geleden begon als een
sympathiek lokaal initiatief van twee
vrouwen in Huizen is inmiddels aan
een opmars door heel Nederland bezig: Stichting Vier Het Leven. Een stichting die dankzij
de begeleiding van vele vrijwilligers, ouderen in
staat stelt een avondje uit te gaan.
Veel alleenstaande ouderen vinden het leuk
om op pad te gaan, maar niet alleen. Dankzij
de inzet van vrijwilligers (landelijk 1.600 vrijwilligers) kunnen ouderen een avondje uitgaan: naar het theater, een balletvoorstelling,
opera, concert of cabaret. De gasten worden
thuis opgehaald door een gastvrouw/heer en
gaan samen op pad. Soms met zijn tweeën,
maar vaker met drieën of vieren.
In Nijmegen en omgeving bezoekt men voorstellingen, concerten en films in verschillende
theaters en bioscopen, zoals de Stadsschouwburg en De Vereeniging, De Lindenberg, Theater De Molen, Theaterkerk Bemmel en Cinemec.
In 2016 vond een eerste museumbezoek
plaats bij het Afrika Museum. Dit uitstapje
was een succes en krijgt dit voorjaar een vervolg. Ook de succesvolle workshop ´Kunst maken met Vincent van Gogh´ in Weurt bleek voor
herhaling vatbaar en komt in juni op de agenda
terug.

“Onze vrijwilligers staan in de rij, zo
leuk vinden ze het om dit te doen”
Marlies Taal – regiocoördinator Vier het Leven
Gelderland: “In de afgelopen elf jaar zijn in heel
Nederland inmiddels 80.000 ouderen met ons
een avondje uit geweest. Onze gastvrouwen
en gastheren (allemaal vrijwilligers) vallen op
door hun warmte, hun geduld, hun oprechte
aandacht en hun gezelligheid. Het zijn zelf ook
allemaal kunst- en cultuurliefhebbers dus we
kunnen vol trots zeggen: bij ons hebben we
een wachtlijst van vrijwilligers. Zo leuk vinden
ze het om dit te doen, zo dankbaar is het werk
ook.”

“De gastvrouwen en -heren halen de mensen
thuis op, rijden naar het theater, regelen alles
wat met het parkeren van de auto te maken
heeft. We brengen iemands jas naar de garde-
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robe, halen een kopje koffie, begeleiden onze
gasten naar een speciaal gereserveerd Vier
Het Leven-tafeltje. En in de pauze en na afloop is er alle gelegenheid om na te praten. Het
mooie van onze uitjes is dat we de voorstellingen, films en concerten echt sámen beleven.”
“We zien mensen opbloeien, vooral mensen
die graag uit willen maar niet meer goed weten met wie en hoe ze het kunnen organiseren. Ons ideaal is: mensen uit hun isolement
halen, een clubje vormen en een avond cultureel samen zijn. Ook zetten onze vrijwilligers
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zich graag in voor mensen die moeilijker lopen,
of gebruik maken van een rollator of in een rolstoel zitten.
Wilt u meer informatie over Vier het Leven
bel dan het landelijke telefoonnummer: 035
5245256 of bekijk ons regionale aanbod op:
www.4hetleven.nl.

Dorothé Derks
vrijwilligster ‘Vier het Leven’

DIGITALE OPPASCENTRALE
De digitale oppascentrale, steeds meer mensen maken er gebruik van!
De afgelopen tijd hebben we weer een aantal
nieuwe aanmeldingen gehad zowel van jongeren die willen oppassen als van gezinnen die
oppas zoeken. Het is leuk om te merken dat
steeds meer mensen gebruik maken van de
oppascentrale!

{ advertentie }

En hoe meer mensen hoe beter, dus meld je
aan als je interesse hebt!
Nog even op een rijtje hoe het werkt:
Stuur een mail met je contactgegevens naar:
oppas@dorpsverenigingheiliglandstichting.nl
Wij zetten die gegevens in het bestand en
sturen je het wachtwoord waarmee je kunt
inloggen.
Als je bent ingelogd zie je de gegevens van
iedereen die zich heeft aangemeld en kun je
elkaar benaderen om oppas-afspraken te maken.
Hartelijke groet, Lies en Isolde
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10-JARIG BESTAAN VAN DE DORPSVERENIGING

ZONDAG 26 MAART: FEEST!!!
In de Oorschelp van december 2016 en in het Oorbelletje van januari heeft
u al uitgebreid kunnen lezen over het feest dat wij met u willen vieren op
zondag 26 maart t.g.v. een decennium lang Dorpsvereniging!!!
In samenwerking met een aantal dorpsbewoners hebben we een leuk interactief programma samengesteld voor jong en oud, een
feestmiddag die aantrekkelijk is voor iedereen.

•

Het programma ziet er globaal als volgt uit:

Een aantal activiteiten daarna voor de kinderen zijn: Een aanmaaklimonade proeverij,
schminken, spelletjes, Heilig Landstichtingquiz
enz.

•

•
•

•

•

Tussen 14.00 -15.00 uur ontvangen wij u
met koffie/thee en door u gemaakt gebak. Voor de kinderen is er limonade en
natuurlijk ook taart.
Om 15.00 uur zal de voorzitter een welkomstwoord houden.
Daarna start voor de volwassenen een
quiz: “Ken uw dorp”. Laat u vooral verrassen en misschien kunt u alvast wat
voorwerk doen.......Een wijnproeverij zal
niet ontbreken!
Daarna kunt u zich gezellig onderhouden
met uw dorpsgenoten onder het genot
van een drankje en de door u aangeboden
hapjes. Bovendien exposeren wij weer de
theedoeken, die u gemaakt heeft t.g.v.
het einde van de Gemeente Groesbeek.
Na afloop kunt u die mee naar huis nemen. Ook het Heilig Landstichting filmpje, gemaakt door Marian Habets, wordt
nog een keer vertoond!
Om 17.00 uur houden we een Tombola,
waarbij de lootjes worden getrokken, die
u vooraf kunt kopen voor € 0,50 per stuk.

Voor de kinderen is een speurtocht uitgezet en zij gaan op zoek naar de schat
die de dief Alibonki heeft gestolen.........
Spannend!!!

De Dorpsvereniging biedt u en de kinderen 2
consumptiebonnen aan t.w. een bon voor de
koffie/thee/limonade en een bon voor een
door u te kiezen consumptie.
Wij zijn nog op zoek naar bewoners die bijv.
een taart, cake, soesjes willen bakken of die
een hartig hapje willen maken en als u prijzen heeft voor de Tombola horen we dat ook
graag. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de
contactpersoon van uw straat. U kunt dit bij
uw contactpersoon in de bus doen of hem/
haar een e-mail sturen. Om organisatorische
redenen stellen wij het ook op prijs indien u uw
komst meldt. Graag vóór 20 maart.
Wij zien heel erg uit naar uw komst om samen
op een leuke, gezellige en spontane manier dit
feest te vieren.
Marja van Rossum
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Op 11 en 12 maart laat Gé Langhout, Nijmeegse
kunstenaar, recent werk zien, bestaande uit
schilderijen, torso’s en totems.

nummer 42, jaargang 11

aan het Marikenhuis, een plek waar mensen die
met kanker in aanraking zijn gekomen welkom zijn.
voor een gesprek, bewegingstherapie, creatieve
middagen, muziek, kookworkshops, informatie of
een kopje koffie in een warme sfeer.
Voor meer informatie:
www.gelanghout.nl; t.024-3294018

Locatie: Bosweg 28 te Nijmegen; openingstijden
van 11.00 uur tot 17.00 uur U bent van harte
welkom. Van de opkomst wordt 10% geschonken

Wie de contributie voor
lidmaatschap van de
Dorpsvereniging van
€ 15 voor 2017 nog niet
heeft overgemaakt, kan
dat alsnog doen op IBAN:
NL59RABO0187444412
met vermelding van adres
Han van Wijk, penningmeester

{ 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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Wie de contributie voor lidmaatschap van de
Dorpsvereniging van
€ 15 voor 2017 nog niet heeft overgemaakt, kan dat
alsnog doen op IBAN: NL59RABO0187444412
met vermelding van adres
Han van Wijk, penningmeester
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DORPSGEMEENSCHAP

Uit het dorpsonderzoek van vorig jaar blijkt
dat de meesten van ons zeer tevreden zijn
over het hier wonen en leven. De rust, het
groen en de onderlinge betrokkenheid van
mens tot mens worden door de meesten
genoemd. Het gaat om belangstelling in
elkaar, elkaar groeten, soms een praatje,
elkaar helpen, gezellige dingen samen doen.
Iedereen op zijn of haar eigen manier. Het
hoeft niet, maar het is fijn dat het gebeurt. Bij
onze komst als nieuwe bewoners zo’n 14 jaar
geleden was het een aangename verrassing
dat buren en vertegenwoordiging uit het
dorp langs kwamen met een warm woord
en bloemetje als welkom. ‘Je hoort erbij’ was
de korte maar krachtige boodschap. Zo zijn
er vele voorbeelden te noemen. ‘Iedereen
hoort erbij, hoe verschillend we ook zijn’ is een
mooie eigenschap van Heilig Landstichting.
Naast de persoonlijke acties zijn onze
verenigingen en clubs belangrijk om het
aangenaam samen leven hier sterker te
maken. Ze stoppen veel energie in allerlei
initiatieven en activiteiten, met elkaar en voor
elkaar, op touw gezet door veel dorpsgenoten.
Naar geluk, gezondheid en kwaliteit van leven
is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan.
Hier een paar conclusies. Voor een gelukkig
en tevreden leven hebben we elkaar nodig.
Mensen worden pas mens in de contacten
met andere mensen. Het met mensen
zijn geeft energie. Dat geldt voor kinderen,
jongeren en ouderen. Sociale contacten
zijn een belangrijke sleutel tot geluk, tot
lichamelijke gezondheid en tot een langer
leven. Tevredenheid over de sociale relaties
blijkt voor geluk en gezondheid aanzienlijk

zwaarder te wegen dan allerlei lichamelijke
zaken.
Daarom is het belangrijk om te merken dat
in ons dorp de betrokkenheid op elkaar door
velen als positief wordt ervaren. Dat maakt
Heilig Landstichting in het algemeen tot een
zeer tevreden dorp.
Elkaar ontmoeten is wezenlijk voor het
leven van mensen. Daarom is het Zaaltje
als vaste ontmoetingsplek voor onze
dorpsgemeenschap cruciaal. Voor een vitaal
dorp en het welbevinden van mensen is een
dorpshuis van groot belang. Het Zaaltje en
het Bosduiveltje voldoen niet meer aan de
eisen van deze tijd. Steeds meer ouderen
willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde
thuisomgeving blijven wonen. De laatste
jaren zien we bovendien in ons dorp meer
jonge gezinnen, meer kinderen en jongeren.
Elk goed dorpshuis sluit steeds aan bij de
behoeften en wensen van alle leeftijden en
bewonersgroepen.

column

Een dorp is geen dode verzameling van
woningen. Een dorp is vooral een levende
gemeenschap van mensen. Zeker ons dorp.
Volop initiatief, actie en activiteiten, door
en voor elkaar. In het klein en in het groot.
Allebei even belangrijk voor een aangenaam
leefklimaat. We doen dat vooral helemaal
zelf. Een overheid kan dat niet afdwingen. Een
gemeente kan daarbij soms wel helpen. Onze
gemeente doet dat gelukkig ook.

Ik hoop dat de plannen van het nieuwe Zaaltje
snel en zorgvuldig worden gerealiseerd.
Daarom hoop ik dat de angst van sommigen
voor overlast niet regeert en het vertrouwen
wint. Angst is een slechte raadgever.
Daarom wens ik dat mensen in staat zijn
hun eigenbelang los te laten zonder het uit
het oog te verliezen. Een
eigentijds dorpshuis is een
gezamenlijk belang.
Ik ben benieuwd wanneer
de opening van het nieuwe
“Zaaltje” plaats vindt. Samen
de schouders eronder!

Jans Bekhuis

