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in dit nummer o.a.:
van de redactie van de voorzitter horizon 2020 €0,-- op de
energierekening werkgroep duurzaamheid hls nieuwe bewoners op
de landstichting interview met maria quant zonnestroom bijzondere
reizen dorpsborrel de columns etc.
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VAN DE REDACTIE

I

n dit nummer nemen we afscheid van
Maria Quant. Maria heeft tien jaar lang de
hoofdredactie verzorgd van de Oorschelp.
In die tien jaar is het blad uitgegroeid
tot een waardig product voor een kleine
gemeenschap als Heilig Landstichting.
Maria, ontzettend bedankt namens alle lezers
van de Oorschelp. We hopen dat je geen
heimwee krijgt!
Het afscheid van Maria betekent ook dat
de nieuwe hoofdredactie nu aan de bak
moet. Gelukkig zijn er nog twee oude rotten
(Jan Lücker voor de vormgeving en Marleen
Moggré voor de (eind)redactie) en hopelijk
kunnen we onze nieuwe bewoner uit de
Petruslaan Jan de Koning zover krijgen dat hij
de redactie blijvend komt versterken.
Andere enthousiastelingen zijn uiteraard ook
welkom!
Het thema van deze Oorschelp is
duurzaamheid. Een onderwerp dat steeds
meer kleur en vorm krijgt. Stel je voor dat
HLS het groenste dorp van Nederland zou
worden, in meerdere opzichten. Of het dorp
met de laagste energierekening en de meeste
vegetariërs. Een warmtepomp? Ooit van
gehoord? Jan de Koning beschrijft treffend
zijn eerste bevindingen.

Wij zien altijd uit naar de vaste bijdragen van
de voorzitter van de dorpsvereniging. Mooi
om steeds weer een inspirerend stuk binnen
te krijgen.
De rubriek ‘Nieuwe bewoners’ loopt
gesmeerd. Er wordt best veel verhuisd in ons
dorp. Leuk om even kennis te maken met de
nieuwkomers. En U weet: wij zien graag kopij
hierover binnenkomen.
We hebben het verslag van de laatste
dorpsborrel van het seizoen met een mooi
verhaal over Piet Gerrits.
In dit nummer ook het begin van een nieuwe
rubriek: bijzondere reizen. Verder verklappen
we nog niks.
Wij wensen jullie veel leesplezier.

De nieuwe Oorschelp nummer 45 verschijnt medio
december. De deadline zal rond 1 december zijn.
Nieuwe kopij graag naar oorschelphls@gmail.com.

COLOFON

REDACTIE

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

Miep Thuijls, Wim de Vries,
Marleen Moggré,
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.
Meer informatie: www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl

Contact:
Andreaslaan 29
6564AS Heilig Landstichting
E: oorschelphls@gmail.com

De OORSCHELP wordt gedrukt door Druk & Vorm, Heyendaalseweg 241, 6525 SH Nijmegen
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VAN DE VOORZITTER

D

nieuws van de
dorpsvereniging

TEGEN HET VERLEDEN: DANK, TEGEN HET KOMENDE: JA!
e tijd vliegt voorbij, sneller en sneller. De
Dorpsvereniging bestaat al meer dan
10 jaar en al weer 6 maanden geleden
hebben we dit met een fantastisch lustrum
gevierd. Op deze plaats wil ik, namens
het bestuur, Marja van Rossum en haar
team opnieuw bedanken voor de originele
organisatie van deze zeer geslaagde dag.
Hulde! Binnenkort na het schrijven van dit
stukje zullen we de Burendag vieren met
’s middags een voetbaltoernooi voor onze
jongeren en inwijding van de nieuwe goaltjes
op onze sportweide. Aansluitend volgt de
jaarlijkse BBQ, dit jaar volledig vegetarisch,
als start van de vegetarische week die we in
samenwerking met de Buurtwinkel Bredeweg
georganiseerd hebben. Ik ben benieuwd hoe
deze vegetarische initiatieven in ons dorp
zullen vallen. De geest lijkt hiervoor rijp.

Al meer dan 5 jaar zit ik in het bestuur van
onze Dorpsvereniging. Dat betekent dat
ik binnenkort, met enige weemoed, het
bestuur zal gaan verlaten. Het plan is om
mijn voorzitterschap voor het einde van
het jaar over te dragen. Via de titel van dit
stuk wil ik benadrukken dat de afgelopen 5
jaar in het bestuur en in de Dorpsvereniging
mij zeer dierbaar zijn. Ik heb veel geleerd
waar ik in mijn arbeidzame leven te weinig
aan toegekomen ben. Binnen en buiten het
bestuur heb ik vele mensen in ons dorp beter
leren kennen. Ik ben me er nu van bewust
hoe belangrijk dit is. Maar normaal gesproken
heb ook ik nog een toekomst, als de tijd me
dat gunt. In het kader van Horizon 2020 zijn
er allerlei activiteiten waar ik mij betrokken
bij voel en in de praktische uitvoering bij wil
dragen.

Voor bovenstaande titel is nog een reden.
Overigens heb ik deze titel niet zelf bedacht,
maar hij komt uit een oude Zweedse
hymne en is geciteerd in een boek van
Dag Hammarskjöld, misschien de beste
secretaris-generaal die de VN heeft gehad.
Een goede vriend, met wie ik bijna 40 jaar
op zondagochtend hardloop en wandel,
attendeerde mij op deze wijsheid. Ook
voor mij geldt deze oude wijze uitspraak.

Het is waar: de tijd vliegt, maar we
vliegen samen met elkaar. Laten we
dat vooral zo houden.

Met vriendelijke groeten namens het
bestuur.
Theo de Witte,
voorzitter bestuur van de Dorpsvereniging

{ advertentie }
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€ 0,-- OP DE ENERGIEREKENING
Altijd een droom geweest: ‘geen energiekosten meer’. In ons vorige huis, gebouwd in 1907 en met
energielabel G, was het ‘s winters een gevecht tegen kou en tocht. Dunne muren die ons scheidden
van onze eigen koude gang, 3.80 meter hoge plafonds waar bovenin altijd een wolk warme lucht hing
en koude vloeren met een tot de knieën optrekkende kilte. Eind vorig jaar werd een andere droom
werkelijkheid: een huis in Heilig Landstichting, dichtbij en tegelijk ook ver van de stad, qua geluid dan.
En maar liefst een energielabel C. Een mooi startpunt en een uitdaging om op verder te bouwen aan
een 0 op de energierekening.
In de woning in de stad kwamen we een heel
eind met zonnepanelen op het platte dak, een
warmteboiler en enkele aandelen in windmolens hier en daar. De elektriciteitsrekening
ging naar 10 euro per maand. Maar dat gas!
Het verbruik was hoog door drie hongerige
gaskachels en een ruim vijf-pits gasfornuis.
Een warmtepomp dan? Ja, met die hoge
plafonds en geen centrale verwarming zou er
overal vloerverwarming moeten komen. Een
klus waar we een herenhuis hoog tegenop
zagen. En bovendien, waar moet je die grote
en lawaaiige buitenunit laten? Een voordeel
van al dat gezoek was wel dat we steeds beter thuis raakten in de diverse mogelijkheden,
en vooral ook onmogelijkheden.
Eind vorig jaar kochten we ons huis aan de
Petruslaan, een ideale uitgangssituatie voor
een energieneutrale woning. De eerste stap
was een uitgebreid onderzoek naar de energieprestatie, een voorwaarde van de enige
hypotheekverstrekker in Nederland die de
rente afhankelijk maakt van het energielabel.
De energieprestatie wordt berekend aan de
hand van een aantal kenmerken, zoals de
kwaliteit van het (drie)dubbele glas, de muur-,
vloer- en dakisolatie, type en kwaliteit van
de verwarming en aanwezigheid van zonnepanelen, zonneboilers, ventilatiesystemen
en warmtepompen. Zonder panelen, maar
goed geïsoleerd, scoorde het huis een veelbelovende index van 1,7 (label C). Echter met
de mogelijkheid deze te verlagen naar 1,0
(Label A) door het plaatsen van zonnepanelen en een warmtepomp. De investering van
deze combinatie werd geschat op € 15.000,
de terugverdientijd op 8 jaar. Het aardige van
zo’n energieprestatie-onderzoek is dat je met
je neus op de harde feiten wordt gedrukt: in
ons geval 75% van het energiegebruik zit in de
verwarming van het huis, dus in gas…

Dat er PV-panelen (‘Photo Voltaïsch’) moesten komen was zonneklaar, maar hoeveel en
welke capaciteit? Met alleen het dekken van
je eigen energiegebruik ben je er namelijk niet,
als je tenminste van het gas af wilt. Want
hoewel een warmtepomp wel 3 tot 4 keer
meer warmte-energie levert dan je erin stopt,
het kost altijd ook (elektrische) energie. En die
produceer je het liefst met je eigen panelen.
In ons geval kozen we voor een capaciteit van
6500 kWh. per jaar. Ruwweg de helft daarvan
is voor ‘eigen gebruik’: licht, koken, wassen
en elektrische apparatuur. De andere helft
is bestemd voor de warmtepomp. Gelukkig blijft de salderingsregeling minstens tot
2023 bestaan, zodat we de stroom die we ’s
zomers terug leveren ’s winters weer van het
net kunnen plukken zonder extra kosten. Dat
elektrisch vermogen ligt dus nu op het dak in
de vorm van 24 PV-panelen.
Was het uitzoeken van de meest geschikte
panelen een hele klus, het vinden van een
warmtepomp was zo mogelijk nog lastiger.
Wat is de huidige stand van de techniek? Wat
kan er in deze woning, zonder de hele vloer
te moeten vervangen door een vloerverwarming? Hoe zit het met de storende geluidsproductie? Vele vragen maar nog geen oplossing! Tot ik op het spoor kwam van een nieuw
systeem, dat naar mijn idee uniek is in zijn
eenvoud en uitwerking. Het was op de Solar
Vakbeurs in Haarlemmermeer, eind maart
van dit jaar. De buitenunit van deze warmtepomp bestaat uit 12 zogenaamde ‘thermo
dynamische’, ofwel TD-panelen. Dit zijn dunne
aluminium platen met daarin een groot
aantal kleine kanaaltjes. Zo’n TD paneel is het
beste te vergelijken met die zwarte plaat aan
de achterkant van een koelkast. Maar waar
bij een koelkast de plaat aan de buitenkant
warm wordt en de binnenkant koud, is het
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met zo’n TD-paneel precies andersom. In het
paneel wordt een koude vloeistof opgewarmd
tot de omgevingstemperatuur en gaat daarbij
over in gasvorm. Vervolgens gaat dit gas via
een koperen leiding naar de warmtepomp
waar het wordt samengeperst. Net als bij het
oppompen van een fietsband, ontstaat hierbij
warmte. En die zorgt ervoor dat water in een
buffervat wordt verwarmd tot 65oC, voldoende voor de bestaande radiatoren. Na het
samenpersen (in de compressor) krijgt het
gas de vrije ruimte in een ‘expansievat’. Laat
een fietsband leeg lopen en voel dan aan het
ventiel; dat wordt koud. Zo ook in de warmtepomp. Het gas wordt zelfs zo koud dat het
condenseert tot een vloeistof, maar dan van
-25oC. Zo komt het weer in de TD-panelen op
het dak en daarmee is de cyclus rond. Zolang
het geen 20 graden vriest is de buitentemperatuur alleen al voldoende om de koude
vloeistof op te warmen; dag of nacht, zomer
of winter, zon of schaduw, regen of wind, het
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maakt die panelen niet uit. Ze doen hun werk
en zijn vooral ‘heel stil’.
De installatie draait sinds eind augustus. De
oude verwarmingsketel is voor de zekerheid
nog wel aangesloten op het gas, maar de
gasmeter laat geen verbruik meer zien. We
hebben elke dag 150 liter warm water in de
boiler. En nu het vooral ’s nachts wat kouder
wordt, doet de warmtepomp zijn werk en is
het huis ’s morgens aangenaam op temperatuur. Deze winter zal het systeem zijn waarde
nog moeten bewijzen, maar daar hebben we
alle vertrouwen in. En tot nu toe staat er in
elk geval al een € 0,- op de energie rekening.
Benieuwd hoe het eruit ziet en hoe het werkt?
Ik leid belangstellenden graag rond.
Jan de Koning

HET OPWEKKEN VAN ZONNE ENERGIE

WERRKGROEP DUURZAAMHEID HLS

W

e weten dat er in ons mooie dorp
veel belang wordt gehecht aan duurzaamheid. Daarom wil de werkgroep
Duurzaamheid Heilig Landstichting een actief
platform zijn voor onze dorpsgenoten over
duurzaamheid in de volle breedte.
De vegetarische week is nog maar net voorbij.
Meer dan 10% van onze dorpsgenoten deed
mee! Met deze deelname hebben we behoorlijk wat minder CO2 uitgestoten en kostbaar
drinkwater bespaard door een week lang
geen vlees of vis te eten. Tijdens Burendag
hebben jullie er van alles over kunnen horen.
We hopen dat het jullie inspireert om nog
vaker lekker te eten zonder vlees of vis.

Nu staat de volgende activiteit van de
werkgroep Duurzaamheid HLS alweer in
de steigers. Begin november organiseren
we, in navolging van vorig jaar, een tweede
bijeenkomst in ’t Zaaltje over alles wat met
energie te maken heeft. Ditmaal gaat het,
naast energiebesparing, ook over het opwekken van energie. Vele dorpsgenoten hebben
aangegeven graag meer te willen weten over
de mogelijkheden van energieopwekking. De
werkgroep wil graag in die behoefte voorzien.
Kennis, ervaringen en mogelijkheden zullen
worden gedeeld en daarvoor gaan we diverse
sprekers uitnodigen. Een greep uit de onderwerpen die aan bod gaan komen:
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• Hoe kun je apparaten en installaties beter
afstellen op de behoefte van jouw individuele huishouden en daardoor veel energie
besparen. Dit ligt voor ieder huishouden
anders en kan erg interessant zijn.
• Zonne-energie opwekken, wat zijn de mogelijkheden:
- op je eigen dak, individueel,
- via collectieve inkoop panelen,
- op het dak van een ander: via de Postcoderoosregeling van de energiecoöperatie, samen energie opwekken. Begin
september is in ons dorp al een flyer
verspreid met informatie over een
aantal bijeenkomsten hierover in onze gemeente.
De initiatiefnemers komen,
speciaal voor
ons dorp, de
informatie
nogmaals
delen.
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Energierijck Berg en Dal, zoals het
initiatief heet, wordt door de gemeente
Berg en Dal ondersteund,
- via tweedehands zonnepanelen.

De diverse onderwerpen worden tijdens korte
presentaties toegelicht.
Aansluitend bestaat de mogelijkheid om met
de sprekers een speeddate aan te gaan. Dan
kunnen individuele vragen worden gesteld en
eventueel contactgegevens worden uitgewisseld.
Houd de dorpsmail, en het Oorbelletje goed
in de gaten want het belooft een boeiende
avond te worden. We hopen op een grote
opkomst. Weer een stapje dichter bij een nog
groener en duurzamer dorp.
Groene groet
Werkgroep Duurzaamheid Heilig Landstichting

{ advertentie }

voor zentraining en personal coaching

Zen uit het hart – meditatie die werkt
•
•
•
•
•

NIEUW: Dana Dokusan. Dokusan: persoonlijk onderhoud. Voor iedereen aan het begin van de maand. Vanaf zondag 8
oktober tussen 10.30 en 12.00 uur. Deze service is op basis van Dana: Je bepaalt zelf of en wat je betaalt.
Gratis open les voor starters op zaterdag 30 september om 14.00 uur
Zen voor starters 5 weken wo.avond en 5 weken maandag- of dinsdagavond. Start: woensdagavond 4 oktober..
Doorgaande Zengroepen op ma.avond (19.45-21.30) en di.avond (19.45-21.30) vanaf 11 en 12 september. Instromen
mogelijk; 2 gratis proefavonden.
Zen en Zingen op Zondagochtend (ZZZ) op Eerste Kerstdag en op Nieuwjaarsdag om 11.00 uur. .

Petruslaan 1- Heilig Landstichting
zie voor programma en inschrijven: www.zennijmegen.nl (024-7850103)
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NIEUWE BEWONERS OP DE LANDSTICHTING - 1
“Wim (66) en Wendy (50) zijn eind
vorig jaar op de Andreaslaan komen
wonen samen met de kinderen van
Wendy, Merel (9) en Tobias (11).
Wendy werkt op het Radboud Centrum voor Mindfulness als senior
onderzoeker/ projectleider en als
trainer. Ze geeft ook trainingen aan
mantelzorgers.
Wim is gepensioneerd psycholoog en
werkte lang bij Pro Persona als opleider en later als gedragstherapeut.
Wim heeft al grote kinderen uit een
vorig huwelijk en 5 kleinkinderen.
Ze hebben elkaar ontmoet bij de
Tangoschool 6 jaar geleden. Tango is
dus een hobby, maar ze spelen ook
graag golf. Trouwens, ze willen best
een keer een tango workshop geven
na de buurtborrel.
Na een aantal jaren samen in de Hazenkamp wilden ze graag een
nieuwe plek.

‘We wilden lekker veel tuin, een rustige plek, maar wel met gezellige buren. Waar vind je dat nou? Daarom waren we zó blij toen het
eindelijk lukte om dit huis in de Andreaslaan te kopen. Het is echt
een fantastische plek. Het voelt als een warm bad.

{ advertentie }

We genieten elke dag van de vogels en ’s
avonds van het gejoehoe van de uil.’
Het huis heeft een metamorfose ondergaan,
maar het karakter en de sfeer zijn gebleven.
De kinderen hebben het heel erg naar de zin.
Zeker Merel heeft vriendinnetjes in de buurt.
Merel houdt van paardrijden en hockey en
ze speelt viool. Tobias houdt van voetballen.
Op de Leeuwstraat werd wel meer op straat
gespeeld. Daar liep je spontaan naar buiten
en er was altijd wel wat te doen. Daarom
een oproep aan de kinderen in de buurt: bel
eens aan op nr. 29 om te voetballen of zo.
Miep Thuijls

Oproep
Heeft U nieuwe buren en wilt U graag dat
ze zich kunnen voorstellen in de Oorschelp?
Of bent U zelf een nieuwe bewoner van ons
dorp? Stuur een berichtje aan oorschelphls@
gmail.com .
Wij sturen indien gewenst een interviewer,
maar U kunt ook zelf uw buren interviewen.
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AFSCHEID VAN HET GEZICHT VAN DE OORSCHELP

EEN INTERVIEW MET MARIA QUANT
Na tien jaar eindredactie van de OORSCHELP draagt
Maria het redactiestokje over. We kijken terug naar de
beginjaren, de functie en haar visie op de OORSCHELP
van nu en toen.

Hoe is het voor je om geen verantwoordelijkheid meer te
dragen voor de komende OORSCHELP?

Het voelt goed; het is nu de tijd om een punt te zetten
achter 10 jaar redactiewerk voor de OORSCHELP. Ongeveer een jaar geleden liet ik het bestuur van de Dorpsvereniging weten dat ik wilde stoppen. Een aanwijsbare
aanleiding was er niet voor dat besluit, op de een of
andere manier voelde ik “het is goed zo” laat iemand
anders deze kar maar trekken. Ik ben blij dat ik eerst
Miep vond om mijn taken over te nemen en zij jou vond
om het eindredactiewerk samen op jullie schouders te
nemen. Ik geef het stokje graag aan jullie door omdat ik
de afgelopen maanden heb ervaren dat het bij jullie in
goede handen is.

Je hebt met hart en ziel aan de ruim 40 nummers van de
OORSCHELP gewerkt. En nu? Zeeën van tijd?

Het gekke is dat die tijd zich naadloos vult; ik ben meer
tijd gaan besteden aan filosofie en muziek. Maar tijd
over? Nee dat ervaar ik totaal niet.

Tien jaar eindredactie dat is hele tijd. Hoe ben je destijds
betrokken geraakt bij het ontstaan van de OORSCHELP?

Het idee om een informatief blad uit te geven voor de
bewoners van ons dorp kwam van de dorpsvereniging.
Els de Witte, destijds lid van de dorpsvereniging, nodigde een aantal dorpsgenoten om de tafel, waaronder
ikzelf, om dit krantje op poten te zetten. Doel ervan was
elkaar op de hoogte houden van wetenswaardigheden
in ons dorp om daarmee, voor bewoners die daar oren
naar hadden, de onderlinge band te versterken.
Na een jaar werd Els voorzitter van de dorpsvereniging
en verliet de redactie. Zelf werd ik hoofdredacteur en
nam de eindredactie op me. In de redactie zaten verder
Marleen Moggré, Koen Broersma (vormgeving) en een
lid van de Dorpsverenging.

Hoe kwam de OORSCHELP aan de gewenste inhoud om
zijn doel te bereiken?

In het begin viel dat niet mee om voor de OORSCHELP
voldoende en aantrekkelijke informatie te vergaren.
Veel activiteiten waren er nog niet. Om die reden interviewden we ondernemers uit en in ons dorp over hun
werk en vroegen hen ook om een advertentie te plaatsen. Zo sneed het mes aan twee kanten, informatie en
inkomsten. Na een geslaagde viering van het 100-jarig
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bestaan van ons dorp en een succesvolle kunstroute,
schreven we achtereenvolgens over thema’s als kunst,
muziek, tuinen en dieren in ons dorp. We zochten naar
onderwerpen die verschillende doelgroepen aanspraken, deden verslag van activiteiten en gaven informatie
geschreven door, voor en over bewoners. Ook spontane
berichten over bijvoorbeeld een goed doel kwamen aan
bod en gaandeweg kreeg de OORSCHELP steeds meer
een functie bij het verbinden van bewoners van ons
dorp. Die functie en de genoemde thema’s verdienen
nu nog steeds een plek die ik zou willen behouden. Al
zullen Miep en jij daar een eigen draai aan gaan geven,
daarvan ben ik overtuigd.
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Hoe heb je het afscheid van de OORSCHELP ervaren?

Ik ben zowel door het bestuur van de dorpsvereniging
als door de redactie in het zonnetje gezet met leuke
cadeau’s en mooie afscheidswoorden over mijn werk
voor de OORSCHELP in de afgelopen 10 jaar. Dat deed
me goed. Het is goed zo; ik wens jullie veel succes en
volg natuurlijk de OORSCHELP nauwgezet maar nu als
betrokken lezer.
Wim de Vries

NIEUWE BEWONERS OP DE LANDSTICHTING - 2
“Wij voelen ons bevoorrecht, dat we hier een plek hebben gevonden. En zijn toch wel erg verknocht aan dit
stukje Nederland.”
Karin (61) vertelt over hoe zij en Tom (69) in Heilig Landstichting zijn ‘geland’. We zitten aan de lange tafel met
boeken en kijken uit op ‘Het Zaaltje’ aan de ene kant
en de nog niet aangelegde tuin aan de andere kant.
Het is acht uur en al aardig donker. Klassieke muziek
op de achtergrond en een grote vleugel verraden twee
fervente muziekliefhebbers die de meeste concertzalen
in Nederland van binnen hebben gezien.
Tegen de muur enkele nog niet opgehangen schilderijen
en een reeks verhuisdozen, waarin ik vooral veel boeken
vermoed.

of hier blijven en een huis zoeken met minder trappen,
dichtbij of eigenlijk in de stad. Toen de Johanneslaan
21 te koop kwam hebben we niet geaarzeld en tijdens
onze vakantie al een bezichtiging geregeld.”
En sinds 1 juli hebben Tom en Karin, na een ingrijpende
verbouwing, hun droomhuis betrokken.
“Ik voel me een zondagskind, hier wonen en daarbij een
fantastische baan.”
Karin is opgeleid als orthopedagoog maar maakte zo’n
25 jaar geleden een switch naar de ouderenzorg. Nu is
ze bestuurder van de Zinzia zorggroep met verpleeghuizen op een aantal bijzondere locaties in de regio
Wageningen.
“Mijn drive is ondernemende zorg met aandacht voor de
kwaliteit van leven en voor gezond ouder worden”.

“Na mijn pensionering stonden we voor de keuze om
terug te gaan naar onze geboortegrond, de Achterhoek

Tom is jurist en heeft een zeer gevarieerde carrière
achter de rug.
“De mooiste baan was wel bij Haskoning
waar ik heb gewerkt in de divisies Milieu,
Ruimtelijke Ontwikkeling en Water!”
Ook nu nog is hij volop actief; in de politiek
(D66) en in de landelijke Commissie voor
Milieueffect Rapportage.
Kinderen? Bij die vraag gaan beiden trots
rechtop zitten.
“Vijf, en allemaal goed terecht gekomen,
van conservatorium en kunstacademie
tot archivaris, stewardess en senior adviseur in arbeidsrecht. En we zijn heel trots
op onze vijf kleinkinderen, die we graag
welkom heten op deze fascinerende plek.”
Jan de Koning
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VERSLAG DORPSBORREL VAN 25 JUNI
Voor de laatste dorpsborrel van dit seizoen op 25 juni was Leo Ewals, kunsthistoricus en voorzitter
van de Stichting Piet Gerrits, uitgenodigd. Voor ons als bewoners van Heilig Landstichting natuurlijk
interessant om meer over de kunstenaar Piet Gerrits te horen: hij heeft immers het grootste deel
van zijn levensenergie gegeven aan Heilig Landstichting, een ‘Gesamtkunstwerk’ waar architectuur,
schilderkunst en beeldhouwkunst, ambachtelijk kunnen, religieuze en artistieke gedrevenheid
ineenvloeien.
Aan de hand van foto’s van vele kunstwerken schetste Leo ons op treffende wijze zijn leven en werken.
Piet Gerrits werd in 1878 in Nijmegen geboren
als zoon van een timmerman. Zijn vader
wilde graag dat hij architect werd en zo
volgde hij een stage in Amsterdam bij Pierre
Cuypers alwaar hij de architect Jan Stuyt
leert kennen. Rond de eeuwwisseling was
hij als architect werkzaam in Nijmegen. Zijn
voorkeur ging echter uit naar tekenen en
meubels maken. Hij verzorgde illustraties o.a.
voor een jeugdblad waarin jonge katholieken
gewaarschuwd werden voor de gevaren
van…. alcoholisme! Hij werkte meestal in een
realistische trant maar ook zien we dat een
toen moderne kunstrichting als de Jugendstil
zijn sporen achterliet.
Op verzoek van de Fraters van Tilburg ging hij
mee met de Eerste Nederlandse Pelgrimsreis
naar het Heilig Land Palestina, georganiseerd
door kapelaan A.
Suijs uit Waalwijk.
Piet Gerrits ging
mee om tekeningen
te maken van de
heilige plaatsen
waar Jezus van
Nazareth gewoond
had. Ook Jan Stuyt
nam deel aan deze
pelgrimstocht. In de
jaren daarna keerde
hij nog diverse malen
terug en maakte
een grondige studie
van het Oude en
Nieuwe Testament
en van het Heilige
Land Palestina. Ook
trok hij te paard rond
om de gewoonten
en gebruiken van de

Arabische en Joodse bevolking te bestuderen.
Zijn vriend, een Bedoeïen, introduceerde hem
bij diverse Arabische stammen.
In Tilburg werd hij benaderd door kapelaan
Suijs die in 1911 de Heilig Land Stichting
opgericht had met als doel het dagelijks
leven in het Palestina ten tijde van Jezus van
Nazareth op een aanschouwelijke wijze in
een bedevaartpark uit te beelden. Piet Gerrits
kreeg in 1912 een aanstelling als artistiek
adviseur van de Heilig Land Stichting.
In de jaren twintig hield Piet Gerrits zich
bezig met de decoratie van de Cenakelkerk.
In de loggia boven de ingang bracht hij
mozaïeken aan met voorstellingen van het
Laatste Avondmaal, het Nieuwe Paradijs en
de Dood van Maria. In de kerk maakte hij
wandschilderingen met afbeeldingen van
gebeurtenissen na de dood van Jezus Christus
zoals zij beschreven staan in de Handelingen
van de Apostelen.
De begraafplaats is ook een van de
ontwerpen van Piet Gerrits. Het is nog altijd
een bijzondere oosterse landschapstuin met
monumenten zoals de Calvarieberg met
Golgotha en het graf van Jezus in Jerusalem.
Het was boeiend om op zo’n deskundige
wijze meer over de geschiedenis van ‘’onze
buren’’ te horen. Nog een saillant detail:
Frans Geertsen heeft als jongetje Piet
Gerrits meegemaakt in zijn hoedanigheid als
belangrijke figuur van het devotiepark. Hij
weet nog met smaak te vertellen hoe hij het
met hem aan de stok heeft gehad!
Kijk voor meer informatie: www.pietgerrits.nl
Josine de Groot
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BIJZONDERE REIZEN

ZEVEN ETMALEN IN DE TREIN:
ST. PETERSBURG-BEIJING
Een reis van west naar oost in 5 weken met tussenstops in Moskou, Jekaterinenburg, Taishet, Irkoetsk,
Baikalmeer, Ulan Ude, Ulan Bator en Datong.

Die ochtend worden we wakker in het zonlicht
dat gezeefd wordt door het dak van de
yurt. Door het tentdoek heen klinkt een wat
rasperig geluid. Het stalen kacheltje heeft
de avond ervoor de temperatuur in de tent
tot zo’n 40 graden opgejaagd. De roestige
pijp steekt door een stevig stuk plastic in
de nok van het dak. De houten staanders
en dakspanten zijn oranje en beschilderd
met kleurige rode en witte figuurtjes. De
gemiddelde nomadentent hier in Mongolië
zal er wat minder fleurig uitzien dan dit
toeristische verblijf, maar het geeft een idee.
We zijn gewend aan vakanties op rustige
campings, vaak in de bergen. Dit is pas
de tweede keer op deze trip dat we dat
vertrouwde vakantiesfeertje van natuur,
plantengeuren en zon proeven. Het rasperige
geluid blijkt te komen van acht paarden
die hun ontbijtje genieten van het gras
dat tussen de yurts groeit. We zijn hier op
zo’n 800 meter hoogte in de heuvels 70
kilometer buiten Ulan Bator, de hoofdstad van
Mongolië. Bij het ontbijt bij onze gastvrouw in
het guesthouse dat honderd meter hoger op
de helling ligt, dwalen onze gedachten terug
naar het verloop van de reis.
De start in Sint Petersburg: nurkse douane.
Je verwacht niet anders. De taxichauffeur
duikt na enig wachten toch op. Sergej brengt
ons naar het centrum. Het hotel is een
betonnen kolos met de uitstraling waarop
Oostblokarchitecten het patent lijken te
hebben. De kamer is overigens prima, net
als het ontbijtbuffet. De stad is fantastisch.
Culturele hoofdstad van de Russische
federatie, met kanalen en de grote rivier de
Neva. Het Winterpaleis oftewel de Hermitage
is een schitterend gebouw met een enorme
collectie aan kunst. De eerste zondag van

augustus is het altijd de dag van de marine:
de stad is vol met een opgewonden menigte
Russen die op de vlootschouw afkomt, de
veteranen in typerende marinedracht (en met
bierblikje).
De treinreis van één nacht naar Moskou
verloopt soepel. We delen de coupé met een
Duits-Russisch stel. De vrouw verzekert ons
dat ze in heel Rusland nog nooit zo’n luxe
treinstel heeft gezien. Haar gelijk kunnen
we achteraf bevestigen. De trein is stipt op
tijd. Dat zal de hele reis van 9000 kilometer
zo blijven: formidabel. Het beddengoed is
schoon. De heetwaterketel op het eind van
gang is een permanente bron voor koffie,
thee, soep, en vooral de basisvoeding voor de
reiziger in de Transmongolië-expres: noedels.

Het Rode Plein is indrukwekkend
In Moskou weer zo’n betonkolos als hotel, nu
ergens in de buitenwijken. Geen probleem:
de metro is snel en komt om de twee!!
minuten. Kaartje: 50 cent. Metrostations zijn
zeer verzorgd en hebben vaak een prachtige
aankleding. Het Rode Plein is indrukwekkend:
hier rammelen in de grote parades de tanks
en raketten over de kasseien. Binnen de
muren een stuk of zes Russisch-orthodoxe
kerken: prachtige cultuurschatten. De enorme
revival van de kerk blijft ons de hele reis
verbazen. In het parkje achter het Kremlin
hangt een speelse sfeer, Vondelparkachtig,
al sommeert oom agent om het half uur om
de gazons te verlaten. Iedereen gehoorzaamt
braaf, maar even later wordt de picknick op
het gras gewoon voortgezet.
Vierentwintig uur verder met de trein:
Jekaterinenburg. Hier werd de laatste tsaar
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vermoord in 1918. Het is de grens met Aziatisch
Rusland. In en achter de Oeral zit de zware (oorlogs)
industrie. Het is ook de stad van Boris Yeltsin, die met
een glanzend museum geëerd wordt als de redder
van de democratie in Rusland. Er hangt een zwoele,
zomerse sfeer.
Achtenveertig uur treinen later bereiken we Taishet,
een dorpje middenin Siberië. De spoorlijn splitst zich:
de noordelijke tak naar Vladivostok, de zuidelijke via
Mongolië naar China. We verblijven bij de zeer gastvrije
Igor en Lena thuis. Igor laat ons kennismaken met de
banja: een soort stoombad. Natte berkentakken zijn
daar een essentieel onderdeel van: zeer bijzonder. De
volgende dag zien we de natuur in Siberië, de restanten
van de barakken van Japanse krijgsgevangen na de
Tweede Wereldoorlog en, natuurlijk, de gerestaureerde
kerk. Zeer bijzonder was het rondleidinkje op het
plaatselijke kerkhof. Daar delen dorpelingen, Japanners,
verbannenen door tsaar en Stalin de laatste rustplaats.

prachtig wandelen, al zijn we
enigszins opgelucht dat we geen
lynxen, wolven of beren tegen komen
Twaalf uur met de trein verderop zitten we aan het
grootse Baikalmeer: prachtig wandelen, al zijn we
enigszins opgelucht dat we geen lynxen, wolven of
beren tegen komen. In Irkoetsk bezoeken we de huizen
waar Petersburgse bannelingen gewoond hebben. In
1825 streefden ze naar meer democratie in Rusland. De
toenmalige tsaar fusilleerde er een paar, de rest werd
naar Siberië verbannen, waar ze na een barre voettocht
van maanden aankwamen. Soms volgden hun vrouwen;
de kinderen mochten niet mee. Siberië is opgebouwd
door dwangarbeiders zo ontdekken we steeds meer. De
Russische roman “Sulejka opent haar ogen” geeft hier
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een wrang beeld van.
Na een treinreis van weer twaalf uur komen we in het
boeddhistische (!) Ulan Ude. Vandaar in vierentwintig
uur naar de hoofdstad van Mongolië, Ulan Bator.
Grensprocedures bij in- en uitreis vragen telkens zo’n
uur of acht, dat went wel, maar het doet je de voordelen
van de Europese Unie wel inzien. Twee van de drie
miljoen Mongolen leven in de hoofdstad. Het centrum
lijkt wel een bouwput: wolkenkrabbers staan pal naast
oude, houten boeddistische tempeltjes. Mongolen zijn
nomaden: hun grote leider Djenghis Khan veroverde
in de 14e eeuw half Azië. Op een veertig meter hoog
stalen paard speurt een bijpassende krijgsman de
vlaktes af naar nog meer te onderwerpen buurvolken.
Na ons verblijf in de yurt gaan we verder. Een etmaal
met de trein later zijn we in Datong: Noord-China. Ook
hier lijkt een geloofsrevival aan de gang: boeddistische
bezienswaardigheden, zoals een tempel die halverwege
tegen een hoge rotswand gekleefd lijkt, trekken
drommen toeristische pelgrims.
Het laatste stukje met de trein: een halve dag naar
Beijing. Fascinerende mix: oude volkswijkjes steeds
meer opgeslokt door hoogbouw van glas en staal,
fietsers tussen tien rijen dikke verkeersstromen met
auto’s door, dringende en ellebogende stedelingen
die even later alle tijd voor je maken om je de weg te
wijzen. En natuurlijk hoogtepunten als de Chinese
muur, de Verboden Stad en de Hemelse Tempel. Na 10
uur vliegen blijkt de KLM het goede spoor gevolgd te
hebben: we landen in Amsterdam.

Marga van Schalkwijk & Gé Verstegen

Oproep
Heeft U ook een bijzondere reis gemaakt en wilt U
daarover vertellen?
Neem contact op met oorschelphls@gmail.com.

september 2017
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ZONNESTROOM KAN OOK ZONDER PANELEN OP JE DAK

ENERGIE VAN DE ZON VOOR JE HUIS
Voor wie zonnepanelen op de eigen woning
gedoe vindt of voor waar het niet mogelijk
is, is er een alternatief voor zonnestroom.
Gemeente Berg en Dal heeft 4 daken
beschikbaar gesteld waarop een energie
coöperatie van inwoners van Berg en Dal
zonnepanelen kunnen gaan plaatsen. Die
coöperatie gaat in het najaar bij voldoende
belangstelling opgericht worden.
Door een fiscale regeling betaalt een
deelnemer aan de coöperatie minder voor
de zonnestroom dan voor stroom van een
energiemaatschappij, namelijk geen BTW en
energiebelasting. Dat scheelt ongeveer 11
cent per kWh, al gauw euro 350,- per jaar voor
een huishouden.
Heb je interesse voor de bijeenkomsten in
september en oktober, of wil je nu al meer
weten? Vul dan het contactformulier in op
www.energierijck.nl.
Voor meer informatie over isoleren van je huis
of duurzame energie voor het verwarmen van
je huis: www.duurzaamwonenplus.nl
Dorpsvereniging Heilig Landstichting heeft
een werkgroep Duurzaamheid waarin
ervaringen en kennis worden verzameld en
verspreid voor ons dorp. Vragen? Mail naar
dorpsvereniging@gmail.com t.a.v. werkgroep
Duurzaamheid.

Informatieavonden Energierijck voor inwoners
en bedrijven gemeente Berg en Dal
Inwoners en bedrijven van de gemeente Berg
en Dal kunnen via een coöperatie samen
investeren in zonnepanelen op een ander
dak (dan het dak van de eigen woning). Dit
is mogelijk in de zogenaamde Postcoderoos.
Doe jij mee, dan krijg je 15 jaar lang
belastingkorting op je eigen energienota, voor
het deel dat met jouw eigen zonnepanelen
duurzaam wordt opgewekt. Het profijt is
schonere lucht door minder CO2-uitstoot en
een gemiddeld financieel rendement van 3%
tot 5%. Zie hiervoor ook de website
www.energierijck.nl

In september en begin oktober worden
informatieavonden georganiseerd in
Groesbeek, Beek en Millingen aan de Rijn.
Naast alle informatie die hier
wordt gedeeld, kun je hier
ook al je vragen stellen
en je ook opgeven
voor deelname.

Wat:
Uitleg over Energierijck Berg en Dal. Je kunt
ook al je vragen stellen en je opgeven voor
deelname.
Data:
26 september:
Gemeentehuis Groesbeek (raadszaal)
3 oktober:
Kulturhus Beek (foyer)
5 oktober:
Kulturhus Den Ienloop Millingen a/d Rijn
Tijd:
aanvang 19:30 uur tot 21:30 uur.
Heb jij interesse en/of wil je meer weten? Vul
dan het contactformulier in op
www.energierijck.nl en je ontvangt meer
informatie.

{ advertentie }
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LEZINGEN OVER ARCHITECTUUR
Voor het zevende seizoen organiseert Renout Robbertz lezingen over kunst en cultuur en dit
najaar voor het eerst ook in Heilig Landstichting! Renout Robbertz zet de traditie voort van
Instituut Posterheide dat vroeger lezingen in o.a. Berg en Dal en Beek-Ubbergen organiseerde.
De zes lezingen zijn op vrijdagmiddag van 13.30-15.30 uur (inclusief een kwartier pauze) in ‘t
Zaaltje, Carmelweg 2:
22 sept.
6 okt. 		
13 okt.
3 nov.
10 nov.
17 nov.

gratis proeflezing
Renzo Piano
Herzog & de Meuron
Zaha Hadid
Frank Lloyd Wright 1
Frank Lloyd Wright 2

Boekt u alle vijf lezingen in Heiligland Stichting dan betaalt u een gereduceerd tarief van € 100,-p.p.
Voor een losse lezing betaalt u € 24,95.
Voor aanmelding van deze lezingen kunt u contact opnemen met Renout Robbertz: per e-mail:
renout@robbertz.nl of telefonisch: 06-49416880 of per post: Dijk 10E, 6641 LA Beuningen.
Meer informatie op www.:dorpshuisheiliglandstichting.nl/lezingen-over-architectuur-in-heiliglandstichting.

JEU DE BOULES OP DINSDAGMIDDAG
Ik liep toevallig deze zomer op 29 augustus rond 15.00 uur langs de jeu-de-boulesbaan op de
Rechterslaan en daar toonden een aantal sportieve heren hun vaardigheden met de jeu de
boulesballen. Een prachtig schouwspel en er werd fanatiek opgelet, dat de afstand tussen kleine
bal en grote bal nauwkeurig werd
gemeten, want winnen willen ze
allemaal. Maar je zag en voelde
vooral hoeveel plezier de heren
hadden.
Het was ruim 30 graden en zij
pauzeerden even onder het
genot van een heerlijke koude
Radler, die een van de heren had
meegenomen in zijn koelbox. Op een
transportkarretje was deze gevulde
box gezet en vervoerd naar de plaats
van bestemming. Hoe vernuftig!
Een kleine sportieve activiteit, maar
een groot plezier.
Marja van Rossum

september 2017
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HORIZON 2020
In september 2015, nu 2 jaar geleden, hebben
velen van u een bijdrage geleverd voor het
dorpsonderzoek: wie zijn we en wat willen we
worden! Er werd enthousiast meegepraat en
meegedacht over tal van onderwerpen.
Misschien hebt u het niet meer paraat, op
de site van de dorpsvereniging (www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl, onder de
kop Horizon 2020) kunt u het verslag en de
vorderingen sindsdien nalezen. En elk kwartaal presenteer ik, via onze dorpsomroeper, de
stand van zaken, zodat u, op een door uzelf
gekozen moment, kunt aansluiten bij een van
de vele initiatieven. En ook hier geldt: als we
het niet met elkaar oppakken, gebeurt het
gewoon niet.
In de bijlage die te vinden is op de website is
concreet uitgewerkt wat op de verschillende
thema’s de laatste maanden ondernomen
is. En het zijn soms maar kleine stapjes, en
soms lukt het nog gewoon niet, maar er zijn
nog steeds veel enthousiaste dorpsbewoners
bezig op allerlei terreinen om de omstandigheden in ons dorp te verbeteren. En ook nu
geldt: hebt u een reactie op deze informatie,
wilt u er iets over kwijt, hebt u nog een goed
idee, of wilt u uw buren eens verrassen, laat
het me weten. Ik zorg ervoor dat het op de
goede plek terecht komt.
Een paar wetenswaardigheden:
• onze Cenakelkerk is in een verbond van 12
kerken in den lande opgenomen. Nu 4 middagen open met digitale rondleiding. Een
aanrader! En kerk, begraafplaats en museum praten samen over hoe hun kwaliteiten
en verhalen op elkaar kunnen aansluiten
• de gemeenteraad van Berg en Dal heeft
geld beschikbaar gesteld voor achterstallig
onderhoud bij Orientalis en om hen in staat
te stellen een businessplan uit te werken.
Dat moet dan wel in oktober klaar zijn, want
er blijven twijfels over de beste toekomst.
De ‘Vrienden van Orientalis’ (en wie is dat
niet in ons mooie dorp?) zoekt daar ook
aansluiting bij.
• en diezelfde gemeenteraad heeft ook subsidie beschikbaar gesteld voor de verbou-

wing van ‘t Zaaltje en de afbraak van Het
Bosduiveltje. Omwonenden hebben nog
eens uitgelegd waarom ze daar moeite mee
hebben en hebben aangeboden een mediation traject te starten om de patstelling
te doorbreken. Het zou toch mooi zijn als er
een dorpshuis komt waar iedereen het mee
eens is.
Wat nog niet zo uit de verf komt is de activiteitenkeuze voor 2018. Vorige keer gaf ik aan
daarover met een voorstel te komen. Daar
zit nog niet zo’n vaart in, en in september
lukt het zeker niet. Toch daag ik u uit in een
reactie aan mij (pimspaan@kpnmail.nl) aan
te geven, wat u vindt dat in 2018 in ons dorp
gerealiseerd moet worden, welke concrete
actie van belang is en waarvoor dat dient.
Wat we graag hadden gerealiseerd, maar
helaas niet gelukt, is om op 2 juli rondom
vitaliteit ons dorp enthousiast te krijgen. We
kregen de kans Marcel Olde Rikkert, gerontoloog UMC Radboud, te strikken voor een
praatje over gezond ouder worden, gelardeerd met een persoonlijke vitaliteitstest. De
voorbereidingstijd bleek te kort en uiteindelijk
is besloten deze activiteit naar het najaar (november) te verplaatsen. Hou je mail in de gaten, want ook al ben of voel je je gezond, het
is goed te weten hoe je conditie is en waar je
op moet letten. En dat niet alleen maar als je
boven de 65 bent!
En rond duurzaamheid is van alles aan de
hand. We zijn uitgenodigd voor een informatieavond van de gemeente over zonnecentrales. En onze themagroep duurzaamheid heeft
ervoor gezorgd dat zo’n avond ook in ons dorp
komt (zie de mail van de dorpsvereniging van
8 september jl.).
Voor de stand van zaken in de verschillende
themagroepen, zie de bijlage op onze website.
Een mooie najaarsgroet,

Pim Spaan,
Nijmeegsebaan 72,
6564 CH Heilig Landstichting, 0654266189
pimspaan@kpnmail.nl
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HERFST IN DE TUIN
De herfst brengt zo zijn eigen
werk mee in de tuin. En daar
gaan we het over hebben. Want
hoe maakt u de tuin winterklaar
zonder dat u zich teveel en overbodig werk op de hals haalt?
Allereerst zijn daar natuurlijk de
bladeren. Die willen we graag
allemaal weg hebben en de gemeente zet dan ook overal in de
wijk bakken neer waar u ze in
kwijt kunt. Kruiwagen na kruiwagen duwt u naar de dichtstbijzijnde bak en dan is het nog
even lastig de inhoud over de
rand te werken. Want uw spade
ligt nog in de tuin en u was even
uw werkhandschoenen vergeten.
Met de blote hand dan maar…
Toch hoeft u niet alle bladeren
weg te werken. U kunt ze in de
perken laten liggen en zelfs vanaf de paden daarin vegen. In het
voorjaar is die laag bladeren met
de helft verminderd, dat heeft u
aan de regenwormen te danken.
Uw grond is zomaar verbeterd
en allerlei klein gefriemel , nuttig
voor de tuin, heeft de barre winter weer overleefd.
Bladeren die u over heeft kunt u
in zakken – bijvoorbeeld van die
ouderwetse zwarte – opbergen.
Prik er wat gaten in met uw hark
of hooivork en na een jaar heeft
u de mooiste bladaarde voor uw
stekjes of nieuwe aanschaf. Gezellig staat het niet, die plastic
zakken in de tuin, maar ze kunnen ook in de garage opgeslagen
worden. Of achter de rododendron, u ziet maar.
Sommige tuiniers knippen in de
herfst alle dode delen van de
vaste planten af, anderen doen
dat absoluut niet, want ‘goed

voor vogels en insecten.’ Ikzelf
werk op het ritme van de kliko.
Die probeer ik steeds te vullen,
zodat ik in het voorjaar niet met
een onoverzichtelijke berg groenafval kom te zitten. Pragmatisme wint het soms van idealisme,
het is niet anders.
Wat valt er verder nog te doen,
voor storm, regen en nachtvorst
de boel overnemen?
U brengt natuurlijk uw oranjerieplanten naar binnen, dekt de
wortels van de gevoeliger types
in uw tuin af en – dat zie ik hier
in de wijk – bindt een zak om uw
stamrozen. Niet mooi, wel effectief neem ik aan. U graaft de
knollen van dahlia en canna op
en laat ze vorstvrij overwinteren.
De meeste heesters en struiken
kunt u het best in het voorjaar
snoeien. Maar er zijn altijd weer
uitzonderingen, zoals de acer .
Kijkt u even op internet voor u
met de snoeischaar aan de slag
gaat.
En dan was er nog de vijver, die
u na mijn vorige stukje in groten
getale heeft aangelegd. Daar
heeft u, zoals beloofd, weinig
werk aan. Ligt hij dicht bij een
bladverliezende boom, span er
dan tijdelijk een net of wat oude
lakens overheen. Na de ergste
bladval weghalen. Wat er daarna
nog invalt, is van geen belang.
Maar u kunt de laatste bladeren,
op een mooie winterdag, natuurlijk altijd met een schepnetje
weghalen. En dan met enige
weemoed terugdenken aan de
tijd dat u salamanders en kikkervisjes uit de sloot viste.
Marion Meulenbroek

Even een bezorger van de
Oorschelp in het zonnetje gezet!
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HEEMKUNDEWERKGROEP
De heemkundewerkgroep Van Ploeg tot Heilig Landstichting presenteert op 15 november

“Geopaden op de stuwwal en omgeving van Heilig Landstichting”
De heer Jan Noordik houdt een presentatie over de
stuwwal in de omgeving van Heilig Landstichting.
Het stuwwalgebied tussen Nijmegen, Kleve en Mook
maakt deel uit van een in de voorlaatste ijstijd van het
Pleistoceen gevormde reeks stuwheuvels die samen
de Niederrheinischer Höhenzug vormen; een grensoverschrijdend gebied dat zich in zuidoostelijke richting
uitstrekt van Nijmegen tot Krefeld in Duitsland.

De stad Nijmegen ligt op de noordelijke uitloper van dit
gebied. In de lezing zal worden ingegaan op zowel de
ontstaansgeschiedenis van het gebied, als op sporen
van die ontstaansgeschiedenis die heden ten dage,
meer dan 150.000 jaar nadat ze zijn ontstaan, nog in
het landschap van de stuwwal en vrijwel in uw achtertuin te zien zijn.
Graag nodigen wij u uit voor deze bijeenkomst:
Woensdag 15 November om 20.00 uur in ‘t Zaaltje aan
de Carmelweg te Heilig Landstichting.
De kosten bedragen € 4,- inclusief een kopje koffie of
thee bij binnenkomst.

PHILIPPUSLAAN BORREL
In een woord een ´gezellige boel´ was het op de Philippuslaan borrel op vrijdagavond 15 september. En opvallend:
van alle huizen waren bewoners van de laan present, inclusief de zijdeuren van de Koning Davidlaan en Andreaslaan.
De ontvangst bij de familie Broshuis was allerhartelijkst en de wijn en zelf meegebrachte gerechten lieten zich goed
smaken.

foto Philippuslaan bewoner Marcel Krijgsman

En verrassend ook de toekomstige bewoners waren uitgenodigd en aanwezig. In een ontspannen sfeer maakten zij
zo kennis met hun nieuwe buren. De borrel die voor de derde keer werd gehouden is het waard om een traditie van te
maken. Op de foto alle aanwezigen met hun huisnummer.
			
Wim de Vries

18

nummer 44, jaargang 11

BRIDGECLUB HEILIG LANDSTICHTING: BC-HLS
Meer dan 30 jaar is onze bridgeclub actief in Heilig
Landstichting. Iedere dinsdagmiddag, ook in het vakantieseizoen, vindt in ’t Zaaltje een bridgedrive plaats van
14.00 tot 17.00. Aanmelding gebeurt ter plaatse een
kwartier voor aanvang van de bridgedrive. De kosten
bedragen €2,50 per persoon.
Het aantal actieve bridgers is het afgelopen jaar duidelijk toegenomen, maar het streven blijft om dit aantal
verder te verhogen door werving onder actieve bridgers
in Heilig Landstichting en omgeving en via doorstroom
vanuit de bridgelessen die in ons Dorpshuis ’t Zaaltje
gegeven worden.

De mini-clinics starten om 13.00 voorafgaand aan de
reguliere bridgemiddag. De andere dinsdagmiddagen
worden enige leerzame spellen van de voorgaande
bridgedrive besproken door de betrokken wedstrijdleider: Nico Cox of Petja Klaarhamer. Aanvang van de
spelbesprekingen is: 13.30 uur.
Informatie van BC Heilig Landstichting is te vinden op
de website van de Dorpsvereniging.

Ontspannen bridgen in een gemoedelijke sfeer staat
hoog in ons vaandel, maar bridgen is en blijft een denksport. Daarom stimuleren wij het bridgeniveau binnen
onze club op verschillende wijzen. Theo de Witte geeft
tweemaal per maand een mini-clinic voor belangstellenden: het niveau is “de thuisbridger”.

Contactpersoon:
Ine Cox, Petruslaan 16, 6564AK, Heilig Landstichting;
tel: 06 46149844, mail: ine.cox@gmail.com

Bent u geïnteresseerd? U kunt zich opgeven per mail of
komt u gerust een keer op dinsdagmiddag binnenlopen
om te kijken of mee te spelen.

{ advertentie }
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ERNA

Want de nieuwe wegen van Orientalis zijn
met Babel niet uitgeput. Integendeel. Onlangs
ontvingen wij allen het bericht: Museumpark
Orientalis zet stap buiten het monotheïsme.
Een belangrijke en onmisbare beweging voor
het museum, denk ik. Voor de korte termijn
worden wij al meteen getrakteerd op de
tentoonstelling Tempel Festival – Miao Hui
die gaat over godsdienst en cultuur in Taiwan.
Orientalis is het trotse startpunt van deze
internationale reisexpositie. Maar er volgen
ongetwijfeld nog meer stappen.
In deze column wil ik de vlag hijsen voor de
onvermoeibare Orientalis-directeur Erna van
de Ven die vrijwel pro deo het museum van
een wisse ondergang heeft gered.
Na de megalomane toekomstplannen van
eerdere directies en besturen, trokken alle
(potentiële) subsidienten de stekker eruit.
En als op dat moment Erna niet was komen
opdraven, had het museum de doodssteek
gekregen. Maar ze kwam, zag en is bezig de
overwinning te bevechten op haar geheel
eigen wijze.
Misschien is van overwinning op dit moment
nog niet echt sprake. Maar van overleving
zeker wel en die zal stellig de brug vormen
naar de hechtere basis van waaruit het
museum een nieuwe consolidatie kan
realiseren. En dat gebeurt dan door een klein
clubje mensen dat al jaren keihard aan het
werk is onder de bezielende leiding van Erna.
En waar blijven de aanpalende gemeenten
Berg en Dal en Nijmegen? En waar blijft de
provincie Gelderland?

En waar blijft de rijksoverheid? Wie het weet
mag het zeggen……
Elke keer opnieuw heet het dat er geen
politiek draagvlak is te vinden. Maar dat is
een eufemisme voor politieke onwil. Terwijl
we het hier hebben over een schitterend
terrein met prachtige gebouwen, ongekende
mogelijkheden en gedreven werknemers.
En niet te vergeten: de vrijwilligers! Ook hun
tomeloze inzet was en is een essentiële
voorwaarde voor de doorstart. Wie er zin in
heeft - je kunt zo terecht in het museum.

column

Wij hebben allemaal een buur die er
wezen mag; onbetwist de belangrijkste
gemeenschappelijke naber in ons Heilig
Landstichting. Ik bedoel natuurlijk
Museumpark Orientalis. In mijn vorige column
had ik het over het grote goed van onderlinge
verstaanbaarheid en communicatie. En ik
noemde in dat verband de nieuwe Toren van
Babel in het museumpark. Mag het ook in
deze column nog even over Orientalis gaan?

Onlangs stond er een stukje in Trouw van
een jonge vrouw Rebecca Mourits. Ze is
neuropsychologe en filosoof in spe. Maar daar
gaat het niet om. Zij roept in haar stukje op
om op te kijken, je te verwonderen, voorbij het
zien, luisteren en denken te gaan en opnieuw
te beginnen met waarnemen, ervaren,
ontdekken. Steeds weer.
‘Ik ben ervan overtuigd’, schrijft ze, ‘dat ontzag
en verwondering zorgen voor tevredenere,
gullere, liefdevollere mensen. Ik ben er
evengoed van overtuigd dat wij het vermogen
hebben onszelf in die staat te brengen om dit
gevoel van ontzag aan te wakkeren. En dat
er nooit een geschiktere tijd voor was dan nu.
De klokken luiden weer een nieuwe dag in.
Word wakker alsof iedere ervaring de eerste
is. Raak ongewend aan de wereld. Verbind
je opnieuw. Loop met me mee in kinderlijke
verwondering, met nieuwsgierige geest en
open hart, het tijdperk van
ontzag in.’
Dat is precies wat Erna van de
Ven gedaan heeft, nog doet,
wat haar op de been houdt en
waarmee zij de mensen om
zich heen inspireert.
Nu de politiek nog.

Dick Verstegen

