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Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting

in dit nummer o.a.:

van de redactie van de voorzitter horizon 2020 zwammen werkgroep 
duurzaamheid nieuwe bewoners hls-vogelparadijs vegetarische 

recepten estafette burendag vallen, verleden tijd nebo grindeiland 
bijzondere reizen dorpsborrel de column etc.
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D
it is alweer het laatste nummer van het 
jaar 2017. We hebben zojuist kennis ge-
maakt met  een nieuw redactielid, onze 

contactpersoon vanuit de Dorpsvereniging, 
Caroline Wienen. Caroline welkom. Fijn dat we 
weer een lijntje hebben met de ontwikkelin-
gen in het dorp.
Vanuit de dorpsvereniging treft u een reislus-
tig en bewogen voorwoord van Theo de Witte, 
het financieel jaarverslag en de aankondiging 
van de jaarvergadering.

In dit nummer veel verslagen van activiteiten 
die hebben plaatsgevonden in ons dorp: de 
burendag met buurtbarbecue en voetbaltoer-
nooi, de paddenstoelen excursie, de bijeen-
komst over ‘bewegen’, de bijeenkomst over 
duurzaamheid en een wat verlaat verslag 
van het golftoernooi. Mooi dat dit allemaal 
gebeurt in onze kleine gemeenschap.

Het thema duurzaamheid komt ook nog terug 
in de nieuwe rubriek ‘vegetarische recepten 
estafette’. Wie weet op hoeveel tafels dit 
heerlijke recept de komende feestdagen staat 
te pronken. En het stokje wordt doorgegeven 
aan….. dat verklappen we op deze plek nog 
niet.

Pim Spaan weet zoals gewoonlijk een mooi 
perspectief te schetsen vanuit Horizon 2020.

De rubriek ‘Nieuwe bewoners’ heeft ook in dit 

nummer weer twee afleveringen. Er is veel 
beweging in ons dorp! Laat het ons weten als 
U nieuwe buren wilt introduceren.

De Heemkundekring (Frans Geertsen) is actief 
geweest met twee verhalen en Klaas Bouwer 
komt met een boekaankondiging. 

In de rubriek ‘bijzondere reizen’ een verhaal 
over de Sinaï. Wij zijn benieuwd naar úw reis-
verhalen. Laat het ons weten!

Verder nog een interview met Guy Ackermans, 
vogelfotograaf in ons dorp. De prachtige 
foto’s staan op de website in kleur.

Marleen Moggré heeft zich verdiept in het 
verhaal achter de Nebo en de toekomst van 
dit grote complex. En ze schreef een poëtisch 
verhaal over het maïsveldje waar ze op uit 
kijkt.

We sluiten af met een treffende column van 
Dick Verstegen over bewegen. Daar kunnen 
we het oude jaar mee uitluiden en het nieuwe 
jaar mee beginnen.
Wij wensen jullie veel leesplezier.

De nieuwe Oorschelp nummer 46 verschijnt medio 

maart. De deadline zal rond 1 maart zijn. 

Nieuwe kopij graag naar oorschelphls@gmail.com.

VAN DE REDACTIE

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

De OORSCHELP verschijnt vier keer per jaar en bevat nieuws voor en over het dorp, 
berichten van belang voor de dorpsbewoners en de agenda.
Niet-inwoners van Heilig Landstichting kunnen een abonnement op de Oorschelp 
nemen tegen kostprijs. Opgave bij de redactie.

Meer informatie: www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl

REDACTIE 
Miep Thuijls, Wim de Vries, 
Marleen Moggré, 
Jan Lücker (vormgeving)

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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A
fgelopen maand zijn wij met een paar 
goede vrienden op vakantie geweest 
in het mooie Namibië. Namibië is 

een uniek land met grote uitgestrekte 
savannes en woestijnen waar bijna geen 
mensen wonen: ruim 2 miljoen bewoners 
op een oppervlakte twintig keer zo groot als 
Nederland. 
Vooral de Namib woestijn langs de kust, 
maakte op ons een overweldigende indruk 
met zijn reusachtige, prachtige rode duinen 
met diepe schaduwen die zich scherp 
aftekenden tijdens de vroege zonsopkomst. 
Alles leek in rust, maar schijn bedriegt, 
ook deze duinen waren in beweging. 
Zij wandelden langzaam, maar zeker, 
door de woestijn onder invloed van de 
fikse winden die daar heersen. Daardoor 
kregen deze duinen hun scherpe en 
strakke contouren, net als bij een jonge 
atleet met een goed getraind lichaam. 

Het grootste deel van Namibië is een 
hoogplateau, ongeveer 1.000 meter 
boven zeespiegel. Dat kwam ons 
goed uit, want ik was met een van mijn 
loopmaatjes in Namibië. Beiden waren wij 
van plan om weer de 7-Heuvelenloop van 
15 km te gaan lopen die een week na onze 
terugkomst gepland was. We maakten 
van onze vakantie ook een hoogtestage 
en hebben een paar keer per week bij 
zonsopgang een gezellig rondje gelopen 
vergezeld door oryxen en zebra’s. Dit heeft 
prima gewerkt, want ik heb de 15 km over 
de 7 heuvelen gezwind afgelegd en wel 8 
minuten sneller dan vorig jaar. Normaal 
gesproken neemt boven een bepaalde leeftijd 
de looptijd langzaam toe met het klimmen 
der jaren, maar dit patroon kan blijkbaar 
met een uitgekiende benadering afgeremd 
worden.

Recentelijk heeft de werkgroep Bewegen, 
een van de zes werkgroepen van ons 
Horizon 2020 programma, een drukbezocht 
evenement georganiseerd met als onderwerp: 
“Bewegen is belangrijk op alle leeftijden”. 

Marcel Olde Rikkert, hoogleraar Geriatrie 
aan de Radboudumc, gaf op die middag een 
inspirerende voordracht over dit onderwerp: 
“Hoe kunnen we vitaal ouder worden?” Daarin 
benadrukte hij dat regelmatig bewegen, liefst 
samen met elkaar, de algemene lichamelijke 
conditie, inclusief het brein, positief 
beïnvloedt. 
Marian Schijf, bewegingstherapeut, liet 
daarna zien hoe je het met uitgekiende 
oefeningen tegelijk het lichaam en het brein 
kunt trainen. In deze Oorschelp vindt u meer 
over deze middag.

Ons Dorp kent vele actieve bewoners op 
allerlei terreinen. Ik heb slechts een voorbeeld 
gegeven, maar in deze Oorschelp 
kunt over nog veel meer activiteiten 
lezen. Dat is goed en we zullen deze 
betrokkenheid blijven stimuleren.

Met vriendelijke groeten,
mede namens het bestuur.

Theo de Witte, 
voorzitter bestuur van de Dorpsvereniging 

VAN DE VOORZITTER
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BEWEGEN IN NAMIBIË EN HEILIG LANDSTICHTING

Daarin benadrukte hij dat 
regelmatig bewegen, liefst 
samen met elkaar, de algemene 
lichamelijke conditie, inclusief het 
brein, positief beïnvloedt. 
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Joep van de Ven (CV Tuning) is sinds 1995 
actief met het inregelen en afstellen van 
bestaande cv-installaties in woonhuizen 
en de utiliteitsbouw (scholen en bedrijven). 
Joep vertelde op een heldere en beeldende 
wijze hoe dat werkt. Je kunt er in woonhuizen 
gemiddeld 10% energiebesparing mee berei-
ken en je huis wordt er comfortabeler van. 
Hoe werkt het? Door de radiatoren ‘waterzij-
dig’ in te regelen zorg je dat de warmte van 
het water alle radiatoren even goed bereikt. 
Anders kiest het water de weg van de minste 
weerstand en is de laatste radiator koud. Het 
is specialistisch werk, waarbij de kranen op de 
radiatoren natuurlijk een belangrijke rol spe-
len. Aan de hand van de radiatoren in ’t Zaal-
tje konden we dat direct zien en voelen! De 
naam van zijn bedrijf heeft Joep zelf bedacht 
in 1995 en ‘cv-tunen’ is nu zelfs een werk-
woord geworden! Zeg maar een APK, maar 
dan voor de cv. Hoe zit het in uw huis met de 
warmteverdeling? En wilt u eerst besparen 
en dan pas investeren?  Laat dan uw cv tunen 
en maak uw huis ook nog comfortabeler! Ga 
naar de site van Joep en aan de slag met je 
eigen woningdossier. www.cvtuning.nl

Willy Vos van ‘Holland gaat Duurzaam’ heeft 
sinds 9 jaar zijn bedrijf waarmee hij één van 
de eersten was in de zonnepanelenbranche. 
Willy vertelde ons aan de hand van een po-
werpointpresentatie de ins en outs. Bijvoor-
beeld dat zuid de ideale windrichting is en de 
stand van de panelen met een hoek van 30 
graden de maximale zonne-energieopbrengst 
leveren, maar dat ook zonnepanelen op daken 
die op oost of west gericht zijn nog ruim 
voldoende energie leveren. Op een dak op het 
noorden worden door het bedrijf van Willy 
geen panelen geïnstalleerd. De installatie 
bestaat natuurlijk uit meer dan de panelen, 

onder andere een omvormer. Teveel geleverde 
stroom wordt terug geleverd aan het net en 
dat komt dan in mindering op je rekening: het 
zogenaamde ‘salderen’. Gevallen bladeren 
moet je er zeker wel afhalen! Onderhoud in 
verband met algaangroei is nauwelijks nodig, 
want die krijgen niet gauw vat op de panelen, 
die van hard glas gemaakt zijn.
U kunt Willy uitnodigen voor een bezoekje bij 
u thuis om te adviseren (hij werkt niet op ba-
sis van satellietfoto’s). Willy biedt korting op 
de aanschaf als meerdere dorpsgenoten zon-
nepanelen kopen (tot 10% bij 10 deelnemers).
Interesse? Meldt u tot 15 januari 2018 aan 
voor advies van Willy via een mail aan onze 
dorpsvereniging Heilig Landstichting dorps-
vereniging@gmail.com dan geven wij uw 
naam door aan Willy en profiteert u samen 
van het voordeel. 

Jos van der Lint (Energierijck Berg en Dal) is al 
jaren actief op het brede terrein van duur-
zaamheid en het gezicht van het loket: duur-
zaam wonen plus voor persoonlijk advies. Jos 
legt uit hoe je als je om welke reden dan ook 
geen zonnepanelen op het eigen dak kunt 
leggen (bijvoorbeeld omdat je het niet mooi 
vindt, het dak in de schaduw ligt, of als je huis 
een monument is) er dan toch een mogelijk-
heid is om zonne-energie op te wekken en 
daarvan te profiteren. Door lid te worden van 
een energiecoöperatie kun je zonnepanelen 
kopen. De panelen worden via de coöperatie 
op een dak van een ander gelegd. Dit heet de 
Postcoderoos-regeling. Hieraan zijn belas-
tingvoordelen gekoppeld en de provincie 
Gelderland subsidieert dit initiatief. Je gaat 
een contract aan voor 15 jaar en deelt in de 
opbrengst van de coöperatie. In heel Neder-
land groeit het aantal energiecoöperaties met 
de week.

Op woensdag 29 november was er een zeer boeiende informatieavond in ons eigen Zaaltje over ener-

giebesparing en over de diverse mogelijkheden die er zijn voor het opwekken van zonne-energie. 

Gespreksleider Tiny Wigman van de werkgroep Duurzaamheid opende de avond met een hartelijk 

welkom aan alle 30 aanwezigen. Speciaal welkom voor de sprekers en wethouder Erik Weijers en de  

nieuwe medewerker duurzaamheid van de gemeente: Barry de Vries.  

SUCCESVOLLE THEMA-AVOND OVER CV TUNEN EN ZONNEPANELEN

WERKGROEP DUURZAAMHEID
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Voor onze gemeente is de coöperatie ‘Ener-
gierijck Berg en Dal’ op 27 november opge-
richt. Er zijn voldoende leden om ook in ons 
gebied met de ‘postcoderoos’ aan de slag te 
gaan.  Om lid te worden van de coöperatie 
meld je je aan en betaal je eenmalig €10,-. Op 
dit moment worden er nog de laatste afspra-
ken gemaakt en zaken geregeld. In februari is 
het dan zover en kunnen de leden aangeven 
hoeveel panelen ze willen kopen.  Wil je meer 
weten: mail naar samen@energierijck.nl

Erik Weijers (Wethouder duurzaamheid 
gemeente Berg en Dal) vertelde dat de 
gemeente de ambitie heeft om in 2050 
klimaatneutraal te zijn. Dat vraagt veel van 
inwoners, bedrijven en woningbouwcoöpe-
raties. De gemeente stimuleert en geeft het 
goede voorbeeld. Bijvoorbeeld in sporthal-
len, het zwembad, het gemeentehuis. Er is 
een ‘pop-upstore’ waarin voorlichting wordt 
gegeven over verduurzamen. Deze trekt rond: 
op dit moment staat hij in Millingen en over 
2 maanden verhuist hij naar Beek. Vanaf 1 
januari 2018 bestaat de mogelijkheid om 
tegen een voordelig tarief geld te lenen voor 
investeringen (duurzaamheidslening) en er 
komt een nieuwe subsidieregeling vanuit de 
gemeente. De voorwaarden worden op dit 
moment uitgewerkt.

Na de pauze was er tijd om naar believen te 
speed-daten met ieders favoriete aanpak, 
met mogelijkheden tot het maken van af-
spraken. Dit gebeurde ook veelvuldig. 

Om 21.30 uur ging iedereen met veel energie 
naar huis. We kijken dan ook met een heel te-
vreden gevoel terug op deze tweede informa-
tieavond over energie in ons dorp. Ons dorp 
gaat voor daadwerkelijke energiebesparing! 
Iedereen hartelijk dank voor zijn aanwezig-
heid en inbreng op deze avond!

De presentaties kunt u vinden op onze web-
site dorpsverenigingheiliglandstichting.nl. 
Voor vragen en ideeën kunt u ook bij één van 
de leden van de werkgroep terecht.

Werkgroep Duurzaamheid Heilig Landstich-
ting: Lies van Campen, Tiny Wigman, Philip 
Wolbert, Mark van ’t Hof, Helen van der Ven, 
Wim de Witte en Mireille Nefkens.

Lies van Campen

{ advertentie }
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{ advertentie }

Jaap zag elders in het land een fietspad met 
kabouters in de bomen langs de weg. En 
kwam met het idee onze tuinkabouters, deels 
opgeslagen in schuren, voor onze kinderen en 
kleinkinderen in het bos te verstoppen, zodat 
(groot)ouders spannende zoektochten konden 
houden. Jong en oud, bewegen, avontuur, alles 
zit erin. Lijkt het je wat, vroeg hij me. Doe 
er wat mee, mailde ik terug, en gaf hem een 
paar namen van mensen die misschien wel 
mee wilden doen. En ja, enthousiasme was 
verzekerd. En misschien staat het resultaat 
daarvan in deze Oorschelp. 

Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie aan 
het Radboud UMC, was eind november in ’t 
Zaaltje om zo’n 30 belangstellenden mee te 
nemen in het fenomeen ouder worden en wat 
kun je eraan doen. Nou, niets, dat gebeurt 
vanzelf, maar vitaal ouder worden, door be-
weging, door samen te bewegen, niet alleen 
fysiek, maar ook door je hersens te gebruiken, 
levert levenswinst op. En geluk hebben en 
geluk voelen zijn daarbij ook belangrijk. 

Marian Schijf nam ons daarna mee op oe-
fening: Vallen Verleden Tijd, en Functioneel 
Bewegen, allebei cursussen die al begonnen 
zijn als je dit leest. Een zaal vol links en rechts 
stappende en buigende mensen, het was een 
koddig gezicht. Maar de overtuiging dat dit 
ertoe bijdraagt dat je wat vaster in het leven 
staat, straalde er ook van af. En dat is van 
belang, niet alleen om er over te praten, maar 
vooral om het te doen. Bewegen doet ertoe!

Joep, Willy en Jos namen ons onlangs mee 
naar duurzaamheid in verschillende variëtei-
ten. Het is duidelijk, we ontkomen er niet aan, 
maar positief geformuleerd, we moeten zuinig 
worden op onze aarde en haar schatten (en 
dat zijn wij ook!). Er is veel keus, individueel, 
maar ook samen. Om daar stappen in te zet-
ten. Onze werkgroep/platform is daar mee 
bezig. Volg het en doe mee, dat zou goed zijn.

Vervolg:
Twee jaar geleden praatten veel inwoners 
van ons dorp met elkaar over de kansen voor 
ons dorp. Dat gaf heel veel energie en er 
gebeurt nog steeds van alles mee. Horizon 
2020 maakt dit zichtbaar (zie ook de website 
van de dorpsvereniging). De gemeente Berg 
en Dal heeft ingezet op het ontwikkelen van 
dorpsagenda’s, opgesteld door bewoners en 
hun organisaties. Het lijkt me een goed idee 
om volgend jaar onze eigen agenda te herij-
ken, nog eens stil te staan bij wat ons bindt 
en wat we willen aanpakken. Daar hoor je dus 
nog meer over.

Pim Spaan
Nijmeegsebaan 72

6564 CH Heilig Landstichting
0654266189

pimspaan@kpnmail.nl

HORIZON 2020

Bestendiging, verbetering, verandering, vernieuwing in ons dorp, een kwartaalbericht.  

Een greep uit de activiteiten.
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Jan (68) en Marjon (59) wonen sinds juni dit jaar op de 

Petruslaan met Camille (18), een dochter van Marjon en 

in de weekenden ook Guus (20), een zoon van Marjon. De 

kinderen van Jan zijn al lang het huis uit en hebben zelf 

kinderen. 

Voor Marjon was het een droom, heerlijk die rust, dat 
bos, die ruimte, de herfst kleuren. ‘Je beleeft echt de 
seizoenen hier. Als ik aan kom fietsen voelt het hele-
maal als thuis komen. Als ik uit de stad kom denk ik 
bij café Groenwoud al ‘ahhh heerlijk, hier begint het 
buitengevoel al’. En dan krijg je er ook nog ontzettend 
gezellige mensen bij in de buurt! De Fransestraat werd 
mij teveel een uitgaansbuurt met veel te veel lawaai.’ 

Jan: ‘Nou voor mij moet het nog komen hoor, dat thuis 
komen. Ik heb 30 jaar in de Fransestraat gewoond, ik 
ben nog steeds wel afscheid aan het nemen. Ik moet 
kunnen klussen, dan maak ik mij het huis eigen. Wij 
zijn hier zo ingetrokken, dat kon ook want het huis was 
perfect onderhouden. Maar inmiddels hebben we zon-
nepanelen aangebracht en een warmtepomp aangelegd 
en koken we op inductie. De tuin hebben we wat ruim-
telijker gemaakt, een aantal bomen zijn gekapt en grote 
struiken er uit. Nu willen we een meer eetbare tuin 
maken met fruitbomen en bessen. En we willen onze 
eigen wijn maken van onze eigen druiven. Dat hadden 
we op de Fransestraat ook. Soms hadden we 25 liter 
wijn van onze druiven.’

Marjon geeft tekenen en textiele werkvormen en vooral 

kunstgeschiedenis op het Karel de Grote college. ‘Al 30 
jaar’ zegt ze een beetje beschroomd. ‘Maar ik vind het 
een echte fijne school. Het is een Vrije school waar veel 
aandacht is voor intrinsieke motivatie van kinderen. 
Vroeger helemaal, toen deden we zelfs geen examens. 
Maar dat kan tegenwoordig niet meer.’ 
Marjon is aardig handvaardig: ze is bezig met boekbin-
den en vilten en heeft recentelijk het  breien weer op-
gepakt. Terwijl ik hen interview zit ze gezellig een mooie 
alpaca trui te breien voor Camille.

Camille vond het in het begin wel een beetje eng om 
’s avonds in het donker naar huis te rijden, maar dat 
is helemaal over. Ze vindt het geweldig om langs de 
paardenwei te rijden en ze geniet van de vogels en de 
eekhoorntjes en het geluid van de uil. 

Jan is eigenlijk gepensioneerd maar werkt nog steeds 
drie dagen in de week aan het project Gasterij het 
Groeske in Groesbeek. Het is een prachtig project ge-
worden om meer sociale samenhang te creëren in het 
centrum van Groesbeek voor kwetsbare ouderen, jon-
geren met een afstand tot de arbeidsmarkt, vrijwilligers 
en mantelzorgers. Er is inmiddels een moestuin, een 
restaurant, een dagopvang voor ouderen, een pluktuin. 
Toegankelijk voor iedereen.
Sinds 92/93 is Jan zzp-er en zet projecten op in het do-
mein van de Sociale Economie. Hij bedenkt de concep-
ten, zoekt de partners er bij, maakt een bedrijfsplan en 
regelt de subsidies en blijft vervolgens nog een tijd als 
coach verbonden aan het project. Zo heeft hij bijge-

dragen aan Blixem, Brood op de plank, dat soort 
projecten. 

En als dat project in Groesbeek is afgelopen Jan, 
wat dan? Jaaaa… dan... dan ga ik schilderen en 
fotograferen, en de tuin is nog lang niet af en ik 
heb de Oorschelp nog….

En wat ik helemaal vergeten was te vragen: hoe 
hebben jullie elkaar ontmoet? 
‘Wij tango-en allebei al heel lang, al zo’n 16, 17 
jaar en nog steeds. Altijd les gehad bij Eric Joris-
sen. In dezelfde groep als Wim en Wendy hier 
om de hoek. En dan ‘s maandags avonds bij café 
Hoogland in Bottendaal dansen. Plus de Tango 
salon elke maand. En zo is het gekomen. Sinds 
2005 zijn we bij elkaar.’ 

Miep Thuijls

NIEUWE BEWONERS - 1
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20-JARIG BESTAAN

STICHTING “VAN PLOEG TOT HEILIG 

LANDSTICHTING”

Zo’n 25 jaar geleden wist niemand buiten een 
straal van tien kilometer rond Nijmegen, dat 
Heilig Landstichting niet alleen de naam was 
van het destijds zo geheten Bijbels Open-
lucht-museum, maar ook van ons kerkdorp 
binnen de gemeente Groesbeek. Op z’n best 
wist men dat Dries Van Agt, toen minister 
van Justitie en later minister-president, daar 
woonde. En ook kende men natuurlijk de 
naam van Emily Bremer.

Toen ik in die tijd in Rotterdam voor een N.N.I- 
bijeenkomst1) een lezing over kwaliteitsverbe-
tering  moest houden en aangekondigd werd 
als:  Frans Geertsen, bedrijf Heilig Landstich-
ting, vroeg een niet-ingewijde mij of ik uit een 
beschermd-wonen-inrichting kwam en of 
mijn ervaring voor anderen wel voldoende in-
teressant en toepasbaar zou zijn. Ervaringen 
van Tineke van der Brug, net teruggekeerd 
na jaren in Weert gewoond te hebben, waren 
identiek . Samen zochten we medestanders 
om gezamenlijk ons dorp op de kaart te zet-
ten.

We vonden Jan Barendsen, Dirk Janssen, 
Carli Boshouwers-Biessels, Paulina de 
Nijs, Klaas Bouwer en later André Sassen 
bereid om met ons mee te denken. We 
vergaderden, kwamen op fantastische 
maar ook praktische ideeën en begon-
nen alle oud-inwoners per straat uit te 
nodigen voor ’n soort reünie. Dit had 
een geweldige respons; we kregen zelfs 
telefonisch contact met families die 
lang tevoren naar Canada en Australië 
waren geëmigreerd. 

Ons oorspronkelijke idee van een 
kleine brochure  veranderde en re-
sulteerde in de uitgave van het boek 
“Van Heilig Woud tot Heilig Land”. 
Om die uitgave te kunnen realiseren 
richtten we de “Stichting Van Ploeg 
tot Heilig Landstichting” op. De 
stichtingsakte werd in de laatste 

week van december 1997 in Wijchen op het 
kantoor van Notaris  Van Hövel  gepasseerd.

Binnen die stichting wordt het eigenlijke werk 
zoals  het schrijven van brochures en boeken 
en het houden van lezingen uitgevoerd door 
de leden van onze werkgroep. 

We hebben inmiddels een 12-tal kleine bro-
chures over onderwerpen in en rond ons 
dorp uitgegeven, waaronder bijvoorbeeld 
“De Nijmeegsebaan van zandpad tot drukke 
verkeersweg” en “Het vergeten vliegveldje”. 
Daarnaast ook een aantal speciale uitgaven 
zoals :”Goed dat we niet alles wisten”,” Op 
weg naar de Rijn, febr.-mrt. 1945”en “Heilig 
Landstichting 100 jaar in beeld”. 
In samenwerking met uitgeverij Matrijs 
maakten we de uitgave mogelijk van twee 
boeken, “Een notabel domein”en ”Een verruk-
kelijk gezigt” geschreven door Klaas Bouwer. 
In samenwerking met de stichting Airborne 
Vrienden maken we ook een historisch paneel 
met gegevens over de “Luchtwaarnemers van 
de 82ste A/A. Airborne Divisie” ,”de Duitse 
trein” en “het Britse Militaire hospitaal en 
oorlogskerkhof bij het Klooster Mariënbosch”.

De werkgroep bestaat nu uit de volgende 
leden: Klaas Bouwer, Frans Geertsen, Riet de 
Groot-Biessels, Loes Lecluse, Helma Nijen-
huis, en Huub Schoot.
Ons werk is nog lang niet af; er staan nog 
meerdere projecten op onze activiteitenlijst.

Heeft u belangstelling voor onze werkgroep, 
neem dan contact op met:

Frans Geertsen (024-3234230) of 
Helma Nijenhuis (024-360878).   

 1) N.N.I. = Nederlands Normalisatie Instituut.

Frans Geertsen
 uitgave van Stichting 

“Van Ploeg tot Heilig 

Landstichting”
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Sinds juni van dit jaar wonen Natalie, André en hun drie 

dochters Luna (14), Kiki en Sasha (11) en hun labradoodle 

Pepper (3) bij ons op de Pauluslaan 15. Bij binnenkomst 

op deze natte maandagochtend word ik van harte verwel-

komd door André en Natalie, maar zeker ook door Pepper 

die mijn aanhalingen eeuwig wil laten voortduren maar 

daar maakt André een einde aan.

André en Natalie kwamen na hun vierjarig verblijf in 
Zwitserland terug in Nederland en zochten een woning 
in de buurt van Nijmegen. André werkte als directeur 
van een bedrijf in Venlo, maar de dynamiek van een 
studentenstad lokte hen naar Nijmegen. Ze vonden een 
huurwoning in de Indische buurt. De wijk beviel goed 
maar het zoeken naar een geschikte koopwoning viel 
niet mee, weinig aanbod en soms ook was een huis heel 
snel verkocht. Hun blikveld verruimend kwam Heilig 
Landstichting in zicht. Het voormalige huis van Frans 
van der Linden, die er 51 jaar woonde, werd hun nieuwe 
onderkomen. Het bos, ruime tuin en huis en ook het 
wonen in een buurt waren de grote plussen. Nadat de 
60-er jaren woning is aangepast aan de eisen van deze 
tijd verhuisden ze afgelopen zomer naar ons dorp.

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? 
André en Natalie kennen elkaar van de studenten-
vereniging Laurentius toen ze beiden in Rotterdam 
studeerden. Natalie studeerde bedrijfskunde en André 
bedrijfseconomie. Na hun studie woonden ze in Utrecht 
en Amstelveen. In die tijd werden ook hun drie dochters 
geboren. Het vertrek naar Zwitserland kwam nadat 
André daar een goede baan kreeg als expat bij Nestlé. 

Het beviel goed aan de voet van de bergen en het meer 
van Genève, alwaar Natalie een bedrijf opzette dat 
wandeltochten in de bergen organiseerde. Echter het 
leven in den vreemde waarbij het werk leidend was trok 
André niet voor de lange termijn, want na Zwitersland 
was het waarschijnlijk India geworden en dat is wel 
heel ver weg. Na terugkeer in Nederland werkt Natalie 
nu in Nijmegen bij Youbedo, een online boekwinkel die 
met je aankopen goede doelen steunt die je zelf kiest. 
Daarnaast is Natalie bezig met het derde jaar van de 
opleiding tot yogaleraar en geeft ze yogalessen bij yo-
gastudio Kula. Haar wens is om door vloeiende bewe-
ging en houdingen je eigen kracht en energie te laten 
stromen, en daardoor los te laten en te ontspannen. 
André werkt vanuit huis aan een nieuwe start van zijn 
loopbaan. Na de verkoop van het bedrijf in Venlo is zijn 
wens een eigen bedrijf te kopen in de voeding en dat 
zelf te bestieren. Dus als u een suggestie heeft ….. 

En wat doen de dochters in het dagelijks leven? 
Luna zit in de derde van het Kandinsky college en Kiki 
en Sasha in groep 8 van de Montessorischool. Hockey 
en turnen zijn hun hobbies. Sasha speelt daarnaast ook 
nog viool. Het wonen in ons dorp bevalt hen goed. Het 
dorpsgevoel dichtbij en de stad Nijmegen binnen hand-
bereik. André doet trouwens zelf ook aan hockey bij 
NMHC net als zijn dochters, al is het sociale aspect na 
het trimhockey op woensdag inmiddels even belangrijk 
als het sportieve aspect.. En ook Natalie is als lijncoör-
dinator van meisjes D ook actief betrokken bij de club.
Gezeten aan de tafel in de woonkeuken wijzen André 
en Natalie naar een grote foto op de muur. Daarop zijn 

de flanken van de Zwitserse bergen te zien met 
wijnranken getooid in prachtige herfstkleu-
ren met daaronder het grijsblauwe meer van 
Genève, een prachtig beeld. En dat beeld vinden 
we in Heilig Landstichting deels terug. Anders 
maar ook sfeervol en mooi.
Het afgelopen half jaar is veel tijd gaan zitten 
in het inrichten van het huis en dat vraagt nog 
steeds de nodige aandacht. Inrichten is volgens 
Natalie en André een organisch proces dat tijd 
nodig heeft. De komende periode zal hun aan-
dacht zich ook gaan richten op de buurt. Met de 
naaste buren hebben ze goede contacten en de 
rest van ons dorp komt zeker aan de beurt. Een 
andere route wandelen met Pepper wellicht? 

Wim de Vries

NIEUWE BEWONERS - 2
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De officiële naam is Collegium Sancti Alfonsi 
in monte “Nebo” Noviomagi. Het gebouw keek 
uit op de Heilig Landstichting, zoals Mozes 
vanaf de berg Nebo uitkeek op het Heilige 
Land.
Architect Jan Sluyt heeft het klooster een 
burchtachtig karakter gegeven, in neoro-
maanse stijl, geïnspireerd op Italiaanse 
bouwwerken. Het interieur werd met fresco’s 
gedecoreerd door Piet Gerrits met Palestijnse, 
vroegchristelijke en Byzantijnse motieven. 
De kleuren van deze fresco’s blijven stralend, 
omdat de fixeerstof door de verf is gemengd.
De kloosterkerk is gewijd aan Gerardus Ma-
jella. 
De pilaren in deze kerk zijn van natuursteen 
gemaakt, waardoor er een fijne, bruikbare 
akoestiek is ontstaan. 
De bouw van het hele complex heeft niet 
meer dan enkele jaren geduurd: van 1926 tot 
1928.
Het enorme terrein van 12 hectare achter het 
klooster bevat - behalve het bos - een grote, 
ronde vijver, het kerkhof van de paters, een 
moestuin, een kassencomplex en de sportvel-
den van de school.

Tot 1970 zijn klooster en seminarie in ge-
bruik geweest als opleidingscentrum voor de 
Redemptoristen in Nederland. De school is 
daarna een scholengemeenschap geworden. 
Het kloostergedeelte werd vanaf 1975 ge-
bruikt als kloosterbejaardenoord. Toen dat 
niet meer aan de normen voldeed zijn de 
oudere medebroeders ondergebracht in het 
complex van de Stichting Sint Anna te Box-
meer. Het seminariegedeelte werd in 1977 
verhuurd aan de HAN.

In 2002 heeft wooncorporatie Talis het hele 
complex gekocht. Men wilde er huur- en 
koopappartementen maken, in totaal meer 
dan 90, met een ondergrondse parkeergara-
ge; een project van meer dan 27 miljoen. Door 
de crisis ging dat niet door.

In 2014 creëert de RIWB Nijmegen & Rivie-
renland een woon-werkgemeenschap in het 
kloostergedeelte, met 67 zelfstandige woon-
eenheden.

Projectontwikkelaar Ton Hendriks heeft het 
hele complex begin 2017 gekocht.
Het seminariegedeelte wordt verbouwd tot 
appartementen. Wat er met de kapellen, 
de kerk en de bijbehorende vertrekken gaat 
gebeuren, is nog niet duidelijk.
De kerk is nog een poos gebruikt, maar ook 
dat is verleden tijd. Er wonen nu duiven in. 
Het orgel doet het nog, maar het is niet meer 
om aan te horen.
In de grote, lichte bibliotheek zijn opnamen 
gemaakt voor Flikken Maastricht.

Op het terrein van de sportvelden achter het 
klooster zijn 30 villa’s gepland. De gemeente 
Nijmegen wil hier aan meewerken en heeft 
een ontwerp-bestemmingsplan gemaakt. De 
toegang naar die lokatie is aan de Sionsweg 
gesitueerd.

Marleen Moggré

DE NEBO

Hoewel de Nebo in de gemeente Nijmegen ligt, heeft het wel direkt verband met Heilig Landstichting, 

of liever: met de Stichting Heilig Landstichting. Het is opgericht als studiehuis met kleinseminarie voor 

de Redemptoristen in opdracht van Mgr. Suys, die tegenover het devotiepark Heilig Landstichting 

(tegenwoordig Orientalis), een klooster wilde.

NEBO in vroeger tijden
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BIJZONDERE REIZEN

WANDELREIS MET KAMELEN IN DE 

SINAÏ WOESTIJN

‘Maar… is het niet gevaarlijk?’ vraagt zo on-
geveer iedereen aan wie ik vertel dat ik in de 
Sinaï woestijn ga wandelen. ‘Nee hoor’, zeg ik 
dan, ‘we gaan naar Zuid- Sinaï. We vertrekken 
van vliegveld Brussel-Zaventem, dat vind ik 
veel enger gezien de aanslag daar vorig jaar.’
In Noord-Sinaï aan de grens met Israel en Pa-
lestina is het onrustig. Dat bleek onlangs nog 
toen een zware aanslag op een Soefi mos-
kee meer dan 300 doden veroorzaakte. Zuid 
Sinaï, aan de golf van Aqaba, is een heel ander 
verhaal. Hier is het rustig en veilig. Je vindt er 
alleen woestijn, bergen en rotsen, canyons 
en kloven, een paar stadjes verspreid in een 
gebied van 33.000 vierkante kilometer en een 
paar toeristenplaatsen aan zee waar vooral 
gedoken en gesnorkeld wordt. 

Het begint allemaal met Marion, mijn buur-
vrouw uit Heilig Landstichting. Ze heeft al va-
ker in dit blad geschreven over haar projecten 
met de Bedoeïenen in de Sinaï. Marion heeft 
Arabisch gestudeerd en toen ze tien jaar ge-
leden voor het eerst in contact kwam met de 
Bedoeïenen werd ze verliefd op de woestijn, 
de kamelen, de mensen en hun leefwijze en 
raakte ze begaan met hun lot. De Bedoeïenen 
worden door de Egyptenaren gemarginali-
seerd en gecontroleerd. Ze zijn uitgesloten 
van officiële functies en worden behandeld 
als tweederangs burgers. De resorts aan de 
kust worden gerund door Egyptenaren, de 
Bedoeïenen mogen alleen kamelentochten 
begeleiden of taxichauffeur zijn. 
Marion heeft zo’n 6 jaar geleden een stichting 
opgezet om de cultuur en de situatie van de 
Bedoeïenen wat meer bekendheid te geven. 
In het begin was het plan om vooral wandel-
reizen te organiseren en lezingen te geven 
over de manier van leven van de Bedoeïenen. 
Maar al snel stortte de toeristenbranche in en 
moest ze andere projecten verzinnen. 
De Bedoeïenen hebben nauwelijks andere 
bronnen van inkomsten. Marion heeft nu 
twee projecten lopen met vrouwen, één in St 
Katharina (geborduurde tasjes maken in tra-
ditionele Bedoeïenen stijl) en één in Nuweiba 

(halskettingen, armbanden en engeltjes van 
kralen), en een waterput annex moestuinpro-
ject.
En aangezien ik vanaf het begin in het be-
stuur van de stichting zit vond ik het tijd wor-
den dat ik zo,n wandelreis eens meemaakte 
en de projecten van dichtbij leerde kennen.

We vertrekken met z’n vieren via Brussel 
naar Sharm el Sheik. Marion is al in de Sinaï 
en zal ons ophalen. Het voelt unheimisch om 
op vliegveld Zaventem te zijn. Je merkt niets 
meer van de aanslag, behalve de zwaar be-
wapende soldaten. In Sharm is het al donker 
als we aan komen, maar wel minstens 25 
graden. We moeten twee uur rijden naar ons 
hotel in Nuweiba. De weg is stil en onverlicht, 
aan weerszijden zien we de silhouetten van 
bergen. We passeren 6 Egyptische controle-
posten. Gelukkig hoeven we niet steeds onze 
paspoorten af te geven, maar we worden wel 
even kritisch bekeken.
Het hotel is een sprookje uit duizend en een 
nacht. Zee, strand, palmbomen, een gedekte 
tafel aan het zwembad en een lekker windje. 
Maar we zijn wel de enige gasten...

De stilte is oorverdovend
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Meteen de volgende ochtend vertrekken we met een 
jeep naar de plek waar we de kamelen, de kamelenjon-
gens en onze gids ontmoeten. Het is al behoorlijk heet. 
We smeren ons goed in, hoed op, sjaal er over heen, 
lange mouwen en een lange wijde broek. Ik heb al eens 
op een kameel gezeten maar het is toch even wennen 
als dat enorme beest eerst met die lange achterpoten 
overeind komt en dan met de voorpoten. Hoog gezeten 
schommel je in een zachte cadans mee met de elegante 
voetstappen van je kameel. Het landschap is weids 
maar overal steken vreemd gevormde rotsen omhoog 
in allerlei kleuren roze en oranje. Het is oorverdovend 
stil behalve het gesnuif van de kamelen en het zachte 
gebabbel van de Bedoeïenen. Onze karavaan bestaat 
uit vijf kamelen, vijf vrouwen (wij dus) en vijf Bedoeïe-
nen: de hond van een van de jongens loopt vrolijk mee.

We lopen of rijden ’s morgens van negen tot twaalf 
en zoeken dan de schaduw op voor een lange siësta. 
Ondertussen sprokkelen de jongens dode struiken en 
wortels en bakken vers brood in het vuur, roosteren 
aubergines, maken linzengerechten en salades klaar. 
Wij mogen lekker luieren, in de buurt vogels spotten of 
mooie steentjes zoeken.
Als de hitte wat is geluwd trekken we verder tot een 
uur of zes. Dan worden de kamelen verzorgd, zetten de 
jongens de zadels op een rij met dikke dekens erover en 
mogen de dames weer genieten van de ondergaande 
zon, de bergen die oranje kleuren en het  kokkerellen 
van de mannen. 
Rond acht uur ‘s avonds rollen we onze matjes en 

slaapzakken uit in de open lucht en kijken we naar de 
ongelofelijke sterrenhemel boven ons. Ik heb nog nooit 
zoveel vallende sterren gezien! 
Elke ochtend om kwart over vijf kleuren de bergen om 
ons heen zacht roze en begint het schouwspel van de 
zon. 
Zo trekken we vijf dagen door dit sprookjeslandschap 
met hier en daar een kleine oase, een nederzettinkje, 
een drinkplaats. Eén keer ontmoeten we een andere 
groep toeristen. 

Als we in het dorpje Katharina arriveren hebben we 
allemaal heimwee naar de stilte. Katharina heeft een 
prachtig oud oosters Orthodox klooster uit de zesde 
eeuw na Christus. Hier is ook het naaiatelier van de 
vrouwen waar kleurige kralen tasjes worden gemaakt. 
We lunchen bij een van de vrouwen thuis, bezoeken uit-
gebreid het klooster en keren dan terug naar Nuweiba.
De volgende dag maken we een tripje naar Dahab waar 
we zowaar tientallen toeristen zien en bijbehorende 
eettentjes, winkeltjes etc.. De laatste dag bezoeken we 
in Nuweiba de moestuin en de waterput, lunchen bij de 
moeder van de tuinman, maken kennis met de vrouwen 
die de kralenkettingen maken en amuseren we de kin-
dertjes met bellenblaas. ‘s Middags gaan we naar het 
lege strand achter ons lege hotel en vergapen ons aan 
het prachtige koraal en de bonte kleuren van duizenden 
vissen. 

Miep Thuijls
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VANUIT DE BESTUURSVERGADERING 

DE DORPSVERENIGING

{ advertentie }

Nieuwjaarsreceptie

De nieuwjaarsreceptie zal worden gehouden op zondagmiddag 21 januari 2018.
Het Bestuur is al druk doende om ook dit jaar weer voor muzikale omlijsting te zorgen, zodat we 
samen het nieuwe jaar feestelijk kunnen inluiden.

Planning Algemene Ledenvergadering.

Noteert u vast de datum voor de Algemene Jaarvergadering ?
Deze zal  worden gehouden op vrijdag 9 februari 2018 om 20.00 uur.
Voorafgaand aan de formele agenda zal Marc van Lieshout een presentatie geven over Social 
Media & Privacy.

Op de agenda voor de jaarvergadering verschijnen voorlopig: 
1. Opening, welkomstwoord en vaststelling verslag vorige jaarvergadering 2017
2. het jaarverslag over 2017 met een terugblik op de activiteiten in 2017 vanuit het Bestuur.
3. De financiële verantwoording door de penningmeester en het verslag van de Kascommissie
4. De huidige stand van zaken m.b.t. Horizon 2020
5. Het jaarplan voor 2018
6. Rondvraag en sluiting.

Van onze penningmeester, Han van Wijk

Tegen het einde van het jaar is het ook weer tijd om de balans op te maken. In 2017 zijn door 
de dorpsvereniging veel activiteiten georganiseerd zoals ook in het jaarplan was voorgenomen. 
Gelukkig hebben we dit allemaal prima kunnen doen met de beschikbare financiële middelen. Het 
ziet er zelfs naar uit dat we nog een klein beetje overhouden. Dat is dankzij een groei van ons 
ledenbestand naar 210 leden, meer dan we hadden begroot.  In januari zal de kascommissie mijn 
administratie controleren en op de algemene ledenvergadering van 9 februari staan de financiën 
op de agenda.
De contributie voor 2018 blijft voor 2018 hetzelfde bedrag van € 15 per adres. Begin januari zien de 
leden die een incassomachtiging hebben gegeven de afschrijving op hun afschrift. 
Verder zal ik in januari weer zorgen voor het bezorgen van het betalingsverzoek waarna u uw 
contributie kunt voldoen.

OPROEP

Heeft U ook een 

bijzondere reis gemaakt en 

wilt U daarover vertellen? 

Neem contact op met: 

oorschelphls@gmail.com.
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VEGETARISCHE-RECEPTEN-ESTAFETTE 

Het onderstaande recept zal sommigen wellicht bekend 

voorkomen. Het was al opgenomen in het receptenboekje 

van de vegetarische week dus de deelnemers daaraan 

weten al hoe lekker deze Tatin is. Mijn man Paul van Vliet 

maakt deze heerlijke Tatin altijd bij ons. Om ook onze 

andere dorpsgenoten te laten proeven hoe lekker vegeta-

risch eten kan zijn, is onze favoriet nu opgenomen in deze 

Oorschelp.

En dat is nog niet alles.

De werkgroep Duurzaamheid Heilig Landstichting, waar 
ik deel van uitmaak, wil vegetarisch eten in ons dorp 
graag stimuleren. Dat willen we onder andere doen met 
een ‘estafette’. In iedere Oorschelp deelt een inwoner 
uit ons dorp zijn/haar favoriete vegetarische recept. 
De pollepel wordt dus steeds doorgegeven. 
Ik kan jullie alvast melden dat ik Petja Klaarhamer, 
groot kookliefhebber, bereid heb gevonden om voor de 
volgende Oorschelp in maart zijn favoriete vegetarische 
recept bekend te maken. 

Ik ga de pollepel dan ook aan hem doorgeven.

 

RECEPT TARTE TATIN VAN WITLOF

Ingrediënten

• 4 stronken witlof
• 3 rode uien, gesnipperd (1 rode ui is voor ander ge-

recht)
• 2 eetlepels olijfolie
• zout en peper
• 150 gram geraspte oude kaas
• 6 plakjes bladerdeeg
• 25 gram boter
• 2 theelepels suiker
• quichevorm van 24 cm (lage ovenvaste taartvorm 

kan ook)
• grote bakpan

Bereiden

1. Kook de stronkjes witlof in water met zout in 10 mi-
nuten beetgaar. Giet af en laat de stronken, op zijn 
kop, heel goed uitlekken. Halveer ze in de lengte.

2. Verhit olijfolie in een grote bakpan en fruit de ge-
snipperde uien glazig. Breng op smaak met zout en 
peper en schep de helft van de geraspte oude kaas 
erdoor. Schep het mengsel tijdelijk in een schaaltje.

3. Laat de plakjes bladerdeeg ontdooien. Bestrooi 5 
van de 6 plakjes met de resterende geraspte oude 
kaas, leg ze op elkaar en het niet bestrooide plakje 
er bovenop. Rol met de deegroller uit tot een ronde 
lap van circa 28 cm (4 cm groter dan de vorm). Om 
plakken tegen te gaan kun je wat bloem strooien.

4. Verwarm de oven voor op 200 graden. 
5. Doe boter in de pan waarin de uien zijn gefruit en 

zet op matig hoog vuur. Roer de suiker, zout en pe-
per erdoor. Leg de witlof met snijkant naar beneden 
in de pan en laat bakken tot  de onderkant van de 
witlof begint te kleuren. 

6. Vet de quichevorm in met wat boter. Leg de witlof 
met snijkant naar beneden in stervorm in de quiche-
vorm. Verdeel het uienmengsel erover. Dek af met 
lap bladerdeeg en vouw de randen naar binnen. Zet 
de taart 25 minuten in de oven tot het bladerdeeg 
mooi is gekleurd. 

Eet smakelijk! Ook namens Paul van Vliet en de werk-
groep Duurzaamheid Heilig Landstichting.

Mireille Nefkens 
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H. LANDSTICHTING: VOGELPARADIJS

“Op mijn twaalfde kreeg ik mijn eerste Kodak Instama-
tic; sindsdien ben ik blijven fotograferen; geen dag ga 
ik zonder mijn camera op pad”, vertelt Guy. In de eerste 
jaren ging het vooral om vogels. Hij had tot zijn 16de 
jaar zelf een volière met zeldzame tropische maar ook 
diverse inlandse vogels. “Daarna kwam de prioriteit 
bij andere soorten vogeltjes te liggen,” lacht hij. “Maar 
sinds we hier wonen krijgt het fotograferen van vogels 
weer de volle aandacht.” Hoewel… als hij zijn verzame-
ling van duizenden digitale foto’s en gedigitaliseerde 
dia’s laat zien, komen we ook insecten, paddenstoelen, 
landschappen en portretten tegen; ook de bronzen 
beelden van de begraafplaats voordat zij werden gesto-
len, komen voorbij. En op klaarlichte dag kreeg hij een 
v¬¬os voor de lens. Jammer dat hij iets te laat afdrukte, 
zodat alleen de staart te zien is. Maar toch.

Tientallen albums getuigen van zijn fotografische 
activiteiten. Guy is ook geïntrigeerd door het werk van 
profs. Hij laat een aantal prachtige fotoboeken zien 
van New York, zijn favoriete stad. Ik vraag hem naar 
het zeldzaamste wat hij heeft gefotografeerd. Dan 
komen we toch weer uit op een vogeltje. Guy vertelt: 

“Ik zag op een keer een prachtig vogeltje dat ik niet 
kende, nog nooit had gezien. Een paar weken later was 
er grote opschudding in vogelaarsland: er was in het 
Goffertpark een zeldzame vogel gesignaleerd die vanuit 
Siberië de verkeerde kant op was gevlogen. Van de foto 
in de krant herkende ik het vogeltje dat ik twee weken 
daarvoor al in onze voortuin had gefotografeerd: een 
bladkoninkje.”

Heel trots is Guy op de gekraagde roodstaart die hij 
voor de camera kreeg. “Maar het mooiste vogeltje is wel 
de goudvink. Die zijn hier regelmatig te zien, hoewel ze 
soms een jaartje overslaan. Dat heb je ook bijvoorbeeld 
met de keep en de koperwiek. En dit jaar is ineens weer 
de matkopmees opgedoken.” Als we afscheid nemen 
flonkert de lage winterzon op de gouden beuken tegen 
een donker dreigende regenlucht aan de overkant van 
de Petruslaan. Hij rent naar binnen om zijn Nikon met 
300 mm lens te halen om het prachtige herfstbeeld 
vast te leggen. 

Jan de Koning

Zaterdagmiddag 17 november

Guy Ackermans laat mij binnen voor onze afspraak. Toen ik met hem kennis maakte als overbuurman, zo’n vier maanden 

geleden, werd al duidelijk dat hij een enthousiaste hobby-fotograaf was. Trots dat hij sinds 6 jaar al 46 soorten op de 

gevoelige, digitale plaat heeft weten vast te leggen. Van kool-, pimpel-, staart- tot glanskopmees, en van koperwiek tot 

keep en zwartkopje. Hoe kom je tot deze hobby, waar veel tijd, geduld en liefde in gaan zitten?
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Het begon met een mailtje van Ries (14 jaar) in november 

vorig jaar aan het bestuur: hij en zijn vriendjes zouden 

‘’zo graag  echte voetbalgoaltjes op het Oranjeveldje zien, 

mét netten of spijlen, zodat je echt kunt voetballen’’.

Dit verzoek was niet tegen dovemansoren gezegd en 
zo gingen in september vier jongeren, hun ouders en 
Margreet en Lies van het bestuur op de gemeentewerf 
in Groesbeek doeltjes bekijken en de plek op het Oran-
jeveldje uitzoeken waar ze moesten staan.
Op Burendag was het dan zover… de geplaatste doel-
tjes werden door de kinderen samen onthuld! O.l.v. jon-
gerenwerker Daniël Schillings speelde een groep van 25 
kinderen in de leeftijd van 5 tot 14 jaar een spannend 
voetbaltoernooi: gemengde teams van vijf kinderen 
streden om beurten tegen elkaar waarbij ze stevig aan-
gemoedigd werden door een enthousiast publiek. 

Tegelijkertijd vermaakten de kleintjes zich op een spe-
ciaal voor die dag gehuurd springkussen, er was limo-
nade, koffie en thee en lekkers, kortom de sfeer zat er 
goed in.
Na afloop kregen alle kinderen een chocolade medaille. 
Het winnende team ontving de wisselbeker die nu van 
huis tot huis wordt doorgegeven binnen het team. Uit-
eindelijk zal de beker in ons dorpshuis komen te staan.
Al met al een mooi, veelbelovend resultaat van een ei-
gen initiatief!

Vegetarische BBQ.

Na enkele jaren een traditionele BBQ, dus vooral met 
veel vlees en wat vegetarische produkten erbij, leek het 
ons bestuur dit jaar een goed idee om eens iets anders 
te doen: een barbecue die helemaal vegetarisch is. Voor 

sommigen al een gewoonte, voor velen nog iets nieuws. 
Maar voor verreweg de meesten geen reden om dit 
jaar niet te komen: 100 deelnemers lieten het zich goed 
smaken. 
Er was een keur aan heerlijke salades, smakelijke sau-
sen, verrukkelijke desserts en nog veel meer. Daarbij 
uitstekende vegetarische hamburgers, sate’s, gehakt-
balletjes (ja, dat bestaat echt). Tevens was dit  het 
startschot voor de vegatarische week die tijdens de 
barbecue werd ingeleid door Mireille Nefkens van de 
werkgroep Duurzaamheid. 

OPROEP

Vorige jaren was de barbecue altijd eind augustus. We 
hebben besloten deze voortaan eind september te or-
ganiseren, samenvallend met Burendag.
Wie heeft er zin om voor volgend jaar deze Burendag 
mee te organiseren? De Barbecue zal dan weer zijn zo-
als we het eerder gewend waren: met vlees maar ook 
met vegetarische produkten.

Enthousiast geworden?  stuur een mailtje naar:
-dorpsvereniging@gmail.com
 

Josine de Groot

BURENDAG 23 SEPTEMBER 2017
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De herfst zit er weer op. Nu, in de winter, gaan 

we bedenken  wat we het komend jaar met de 

tuin willen doen. Daar zit u bij de open haard, 

zaadcatalogi in de hand, dromend van een 

eindeloze bloemenweelde. Maar wacht, minder 

onderhoud stond óók op de verlanglijst, hoe 

werken we daar naar toe? We zijn graag lui, 

maar willen toch een mooie tuin. 

Misschien is dit de oplossing waar u al jaren 
op wachtte: het grindeiland.  Maar wat stelt 
dat voor, waar hebben we het over? 
Het grindeiland  is over komen waaien uit 
Japan. Bij gebrek aan water, legden zij tuinen 
aan waarin het grind de rol van  vijver over-
nam.  Golven grind met eilanden van rots en 
plant, minutieus aangelegd en onderhouden.
Met een fijne hark worden de golven ge-
maakt, die de beweging van het water sym-
boliseren. Het geheel straalt harmonie en 
rust uit, en elk afgevallen blaadje of vogel-
poepje dient terstond verwijderd te worden.

Ik zie het u nog niet doen, u wel?  Maar we 
kunnen natuurlijk onze eigen draai aan dit 
idee geven.  Want wij willen nu eenmaal niet 
teveel werk aan de tuin hebben, en  elk vogel-
poepje weghalen is vele bruggen te ver. 

Allereerst de aanleg.  U bepaalt  waar u het 
grindeiland wilt hebben. Denk ruim, 2 bij 2 
meter is niks, dat is meer een alternatieve 
zandbak voor de kleintjes.  De vorm doet er 
niet toe, rond is goed, maar een druppelvorm  
of een yin-yangteken kan ook.  Vierkant of 
langwerpig is minder; dat ziet er uit als een 
ouderwets terras. 
Eenmaal de vorm bepaald en afgezet, legt u 
worteldoek neer. Dat zorgt ervoor dat er geen 
onkruid tussen het grind omhoog schiet.  Ver-
volgens gaat u het grind of split kiezen.  Als 
ik mag adviseren, neem niet te blinkend wit,  
want dan moet u zomer en winter een zonne-
bril op in uw eigen tuin, en dat wilt u vast niet. 
Als het grind keurig over het worteldoek ge-
spreid ligt,  kunt u aan de beplanting gaan 
denken. Bent u nog voor Japan? Denk dan aan 
een acer,  vormgesnoeide buxus, minibamboe.   

Mediterraan kan ook. Dan plant u een olean-
der ( ‘s winters binnenzetten) een rozemarijn, 
wat lavendel. Een Acantus, met haar architec-
tonische vorm, staat ook prachtig. 

Voor u gaat planten,  schuift u het grind opzij 
en snijdt met  mes of schaar een  flink kruis 
in het worteldoek.  Plant erin, doek terugvou-
wen,  grind erover.  

Nou heeft grind wel de nare gewoonte weg te 
lopen. Dat kunt u voorkomen door uw eiland 
af te zetten. Juist zichtbaar, met bestrating, 
of heel subtiel. Voor dat laatste heeft u kan-
topsluitingen nodig. De strips of banden zijn 
meestal gemaakt van kunststof, cortenstaal, 
aluminium of een ander metaal. Het laat zich 
makkelijk buigen. Dus, wat voor vorm u ook 
kiest, het grind blijft binnen de perken. 

Af en toe ziet u een zaailing.  Of er dwarrelt 
een blaadje naar benee.  En dan bedenkt u 
rustig of u dat vandaag, morgen of volgende 
week weghaalt.  

Let op bij bamboe. Kies een soort die niet 
woekert of zet uw plant in een rhizomenbe-
grenzer.

Volgende keer: weggevertjes en krijgertjes. 

Marion Meulenbroek

DE ONDERHOUDSARME TUIN  -  DEEL 3

HET GRINDEILAND
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Bang om te bewegen 

Uit onderzoek blijkt dat senioren meer risico 
lopen om te vallen dan jongeren. Zo’n val 
heeft nogal eens vervelende gevolgen. Per 
jaar belanden 50.000 mensen met een bot-
breuk op een spoedeisende hulp omdat ze 
gevallen zijn. Daarnaast worden veel men-
sen na een val banger om te bewegen. Veel 
ouderen zullen ervoor kiezen om activiteiten 
te vermijden om zo ook het eventuele vallen 
te voorkomen. Hierdoor neemt echter ook 
de algemene lichamelijke conditie af, o.a. de 
kracht en coördinatie van de beenspieren, 
waardoor de kans op vallen juist groter wordt. 
Daarom heeft de Sint Maartenskliniek een 
wetenschappelijk onderbouwde valtraining 
ontwikkeld, die wij exact hetzelfde hebben 
nagebootst.

De cursus Vallen Verleden Tijd richt zich op de 
bovenstaande problematiek. Vooral het leren 
omgaan met de angst voor het vallen is een 
belangrijk onderdeel van deze cursus. 

Inhoud cursus Vallen Verleden Tijd: 

1) Er wordt een oefenparcours doorlopen 
waarbij allerlei voorbeelden van strui-
kelmomenten aan de orde komen bin-
nenshuis en op straat.

2) Daarnaast wordt gewerkt aan het ver-
beteren van de spierkracht in de benen, 
om zo een eventuele struikelreactie 
beter op te kunnen vangen.

3) Tevens krijgen de deelnemers balans-
training.

4) Tenslotte leert u tijdens de valtraining 
om veilig te vallen, voor het geval u 
toch nog uit balans mocht raken.

Duur van de cursus Vallen Verleden Tijd:  
De huidige cursus (die helaas al is begonnen 
als deze Oorschelp verschijnt) vindt plaats in 
groepsverband en bestaat uit 8 bijeenkom-

sten van ong. 1 uur.  De cursus wordt gegeven 
(5 lessen) in sporthal Heuvelland en (5 lessen) 
in het Zaaltje in de Heilig Landstichting, door 
Marjolein van Leur, fysiotherapeut en Anja 
Zaat, beweegdocent. 
Data: 
1, 8, 15 en 22 december Sporthal Heuvelland. 
15, 19, 26 januari en 2 februari in het Zaaltje. 
tijd: 13.00-14.00 uur

Voor wie is de training bedoeld?    

Als u in het verleden gevallen bent, of bang 
bent om te vallen, komt u in aanmerking voor 
deelname. 
Voorwaarden voor deelname:  

-  u bent ouder dan 55 jaar
-  u kunt 15 minuten lopen zonder hulp-

middel 
-  u heeft geen aandoening, waardoor u 

zich niet mag inspannen 

Effectief 

Het Vallen Verleden Tijd programma is voor 
gezonde ouderen een van de valpreventie-
programma’s in Nederland waarvan weten-
schappelijk is aangetoond dat het ook echt 
goed werkt. 

Minder valincidenten

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de 
deelnemers veel baat hebben bij het pro-
gramma: het aantal valincidenten vermindert 
met ongeveer 50 % waardoor veel leed voor-
komen wordt.

Meer zelfvertrouwen

Deelnemers geven aan na het programma 
meer zelfvertrouwen te hebben en minder 
bang te zijn om te vallen. Ook kunnen ze mo-
gelijke gevaren beter herkennen en hier beter 
mee omgaan.

EEN CURSUS IN VALPREVENTIE VOOR SENIOREN

VALLEN, VERLEDEN TIJD

Een losliggende mat, een gladde of ongelijke stoep, een omkrullend vloerkleed. Een ongeluk zit in een 

klein hoekje. Voor veel mensen kan een valpartij grote gevolgen hebben en leiden tot ernstige ver-

wondingen zoals botbreuken. Daarnaast is de angst voor het vallen een groot “struikelblok”
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Kosten

30 euro voor de 8 lessen. Betalen bij de eerste 
les. De andere kosten worden betaald uit de 
kosten van de GGD Zuid Gelderland.

Contact

Opgeven voor deze of een volgende cursus: 
neem contact op met Marian Schijf of Marjo-
lein van Leur:

Kwiek Actieve leefstijl
Beweegcoach senioren Berg en Dal

Marian Schijf (06 13260571)
marian@inbewegingsport.nl

Fysio024
Fysiotherapeut

Marjolein van Leur (06 53299109)
info@fysio024.nl

HET MAISVELD

Grappig eigenlijk, dat we hier in ons dorp een maisveld 
hebben. Het veld is ouder dan het dorp: al in de zeven-
tiende eeuw werd dit bouwland uit heide ontgonnen. 
Het behoorde bij een van de boerderijen, die toen aan 
de Nijmeegsebaan stonden. Het heeft nog altijd de 
bestemming van agrarisch gebied en het wordt ook als 
zodanig gebruikt. Maar het is onmogelijk om op een 
stuk land altijd hetzelfde gewas te telen, vandaar dat 
het een aantal jaren grasland is geweest. 

Voor ons, als aanwonenden, was het erg leuk om te zien 
hoe het gras gemaaid en verpakt werd. Sommige jaren 
is het ook gebruikt om er schapen op te laten grazen. 
Dat was heel gezellig. Zelfs ‘s avonds als het al donker 
was, waren ze nog aanwezig, want het zachte geluid 

van het aftrekken van het gras was dan nog hoorbaar, 
ook al zag je de schapen zelf niet meer.

Nu staat er sinds enkele jaren weer de vertrouwde 
mais. ‘s Zomers, als het warm en stil is en de mais 
hoog, lijkt daar de wereld op te houden; als in het najaar 
is geoogst, komt die wereld weer tevoorschijn en duiden 
de lichtjes van de Joanneslaan op leven aan de andere 
kant van het veld. Gezellig!

Het maisveld is beschermd dorpsgezicht. De ene helft 
behoort tot de kern Heilig Landstichting, de andere tot 
het buitengebied. 

Marleen Moggré

luchtfoto van het maisveldje
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‘’Porseleinzwammen groeien alleen bij 
beuken’’. ‘’Wanneer je een gedroogd stukje ju-
dasoor in water legt, zwelt het helemaal op’’.
‘’Hoe onderscheid je eekhoorntjesbrood van 
een kastanjeboleet? Strijk erover aan de 
onderkant, wanneer het niet verkleurt gaat 
het om eekhoorntjesbrood, als het wel ver-
kleurt gaat het om kastanjeboleet. Beide zijn 
trouwens heel smakelijk!” ‘’In Nederland zijn 
minstens 8000 soorten paddenstoelen’’.

Om maar een paar wetenswaardigheden te 
noemen die wij te horen kregen op donder-
dagmiddag 9 november. We liepen met een 
groepje van 8 mensen mee met Helen door de 
Westermeerwijk. Gewapend met spiegeltjes 
en kleine loepjes (eigenlijk voor postzegelaars 
bedoeld) was iedereen goed in staat de pad-
denstoelen van heel dichtbij te bekijken: een 
spiegeltje houd je onder de hoed zodat je de 
plaatjes goed kunt zien; met een loep zie je 
hoe prachtig sommige hoeden er uit kunnen 
zien. 

En passant ver-
telde Helen over de 
geschiedenis van 
de stuwwal die 
enkele miljoenen 
jaren geleden hier 
ontstond. Enkele 
toppen zijn over-
gebleven, zoals bv. 
De Duivelsberg. 
Beuken en eiken 
groeiden hier ooit 
talrijk maar door 
menselijke acti-
viteiten ontstond 
langzamerhand 
een kale vlakte. 
In de tweede helft 
van de 18e eeuw 
ontstond hier een 
gebied, De Vier 
Perken, en  werd 

er de verplichting tot bebossing ingesteld 
voor de eigenaars van stukjes land. Zodoende 
kwamen de eiken en beuken weer terug in het 
landschap en vormden de ideale omgeving 
voor paddenstoelen. 

We onderscheiden drie soorten:
1- De Vrienden van de bomen die in symbiose 
met hen leven, de Vijanden/parasieten die 
de bomen te lijf gaan en ze kapot maken en, 
onmisbaar, de ‘’Vuilnismannen’’/saprofieten 
die graag op dode takken en boomstammen 
hun gang gaan.
Een voorbeeld van een Vriend is de overbe-
kende vliegenzwam, alleen zo vriendelijk is hij 
niet: je moet hem niet opeten, hij is giftig.
2- De tonderzwam (foto) is een echte para-
siet, hij groeit op de boom en lijkt wel ver-
steend en elk jaar komt er een soort ring aan. 
Op verschillende plekken in het bos hier kan 
je prominente exemplaren zien. Vroeger werd 
daar ‘’tondel’’ van gemaakt, gebruikt in ton-
deldozen die gebruikt werden om vuur mee te 
maken.

3- En dan nog wat voorbeelden van Vuil-
nismannen: de spekzwoerdzwam en her-
tenzwam die goed zijn in het opruimen van 
dood hout. Ook de koraalzwam waarvan de 
bijnaam kaboutervuurtje is (zie foto).
We leerden dat schimmels overal in de lucht 
zitten en elke boom schimmeldraden heeft en 
suikers afgeeft die gunstig zijn voor de groei 
van paddenstoelen.

Na twee intensieve uren waarin we er achter 
kwamen dat de wereld van de paddenstoelen 
oneindig veel te bieden heeft, keerden we 
weer terug bij ons beginpunt.
Helen, en ook Josje, reuze bedankt voor jullie 
boeiende wandeling! Volgend jaar ga ik graag 
weer mee! 

Josine de Groot

PADDENSTOELENEXCURSIE MET HELEN VAN DER VEN

HET SCHIMM(EL)IGE RIJK DER 

ZWAMMEN

 tonderzwam

kaboutervuurtje
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EEN LEZING DOOR MARCEL OLDE RIKKERT 

HET BELANG VAN BEWEGEN DOOR SENIOREN, 

“Bewegen is gezond en leuk” begon prof. dr.  Marcel 
Olde Rikkert, geriater verbonden aan het Radboudumc, 
zijn verhaal.  “Vooral in onze bijzonder “beweeglijke” 
omgeving: we ontvangen in onze gemeente toch maar  
ieder jaar duizenden wandelaars tijdens de Vierdaagse 
en de Zevenheuvelenloop.”

Marcel is zelf als deelnemer namens Radboudumc een 
niet onverdienstelijke hardloper in de onlangs gehouden 
Zevenheuvelenloop net als Theo de Witte die met de 
Radboudgroep in hun leeftijdscategorie zelfs gewonnen 
hebben van de groep deelnemers die uitkwamen voor 
de politie!
Op een gezonde manier ouder worden kost moeite 
maar is wel erg belangrijk.
De aanwezigen (zo’n 35 dorpsgenoten en overige be-
langstellenden) leren hierover het volgende van Marcel:

1. Veroudering is niet alleen maar misère

Voordeel van ouder worden is dat we wijzer worden: 
onze gekristalliseerde intelligentie neemt toe!
Onze parate kennis en ervaring, onze taal en uitgebrei-
de woordenschat maakt dat we als “wijs” bestempeld 
mogen worden. Als we onze kennis en wijsheid blijven 
oefenen, worden we ook alleen maar beter als we ouder 
worden. Als we echter op oudere leeftijd nog nieuwe 
dingen moeten aanleren is dat een stuk moeilijker. Dus: 
blijven trainen, ook cognitief!

2. Veroudering: wat is het ?

De kern van veroudering ligt in de evolutie. Nadat de 
mens voor het nageslacht heeft gezorgd, zijn we voor 
Moeder Natuur in afnemende mate van waarde en 
treedt het verval in. 
Er is wel onderzoek dat leidt tot een evolutievoordeel 
ten gunste van de oudere vrouw, de grootmoeder, die 
nog wel een functie houdt in de verzorging van de 
(klein-)kinderen. Misschien is dat wel de verklaring dat 
vrouwen over het algemeen ouder worden dan mannen.
Veroudering ontstaat wanneer de balans tussen het 
herstelvermogen (regeneratie) en celschade (degenera-
tie) negatief wordt: de cellen die voor het herstel zorgen, 
verliezen het intern van de “roest” die optreedt (de oxi-
datieve stress). Hoe sneller die degeneratie gaat, hoe 
sneller iemand veroudert. De snelheid van veroudering 
wordt voor een groot deel genetisch bepaald.
“Use it or lose it”: als je stopt met (sociale) prikkeling van 

je systemen, zal het vermogen afnemen!
Net als onze spieren op kracht blijven zullen we ook 
onze hersenen moeten blijven trainen om het cognitief 
vermogen op peil te houden. 

3. Wat kun je doen om veroudering te vertragen?

Het is waarschijnlijk een open deur maar… roken, alco-
holgebruik, te weinig beweging, eenzijdige voeding en 
stress zijn allemaal factoren die veroudering versnellen.
Dat betekent  dat goed letten op voldoende beweging 
“a walk a day keeps the doctor away”,  je voeding, ont-
spannen bijv. met dans en muziek en “onder de mensen 
zijn” (sociale activiteit) positieve factoren zijn. Maar je  
moet ook een beetje geluk hebben in het leven, zo blijkt 
uit onderzoek, aldus Marcel. Geluk in de zin van “de 
mazzel hebben” dat jou geen ongeluk overkomt want 
dat levert weer stress op allerlei niveaus op. 
Interessant te melden is dat een slecht gehoor de-
mentie kan stimuleren, doordat mensen als gevolg van 
gehoorschade minder geprikkeld raken en zich eerder 
terugtrekken uit het sociale contact hetgeen tot isolatie 
leidt.  
Sociale interactie met elkaar is in ieder geval een heel 
belangrijke factor. Voor ons als Dorpsvereniging toch 
ook weer een extra motivatie om sociale activiteiten 
met elkaar te blijven organiseren al was het maar voor 
ons eigen lijfsbehoud!

Caroline Wienen-Poos

Vallen en weer opstaan: het valt best mee met de Cursus 

Valpreventie!

Deze lezing is gehouden op 26 november 
2017 voorafgaand aan de Dorpsborrel.
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Én schaam u 
niet voor uw 
jeugdigheid, 

we zijn immers 
allemaal jong 

geweest! 

TE JONG OM LID TE WORDEN VAN EEN OUDERENBOND?

KOM NOU!

Op de dag dat schrijver dezes een halve eeuw 
oud werd, stond het toenmalige KBO-Heilig 
Landstichting-bestuurslid en bekend inwoner 
van dit dorp Ben Evers bij hem op de stoep 
om hem lid te maken van de Katholieke Bond 
van Ouderen.

Kom nou, dacht ik bij mij zelf, 50 jaar en dan al 
oud? Ben Evers maakte mij allereerst dui-
delijk dat 50 jaar nog niet oud is, vervolgens 
dat ik met deze relatief jonge leeftijd toch 
langzamerhand bij de ouderen ging horen en 
tenslotte dat ik ook de toekomst in het oog 
moest houden en voor de oude dag moest 
gaan zorgen.

Schoorvoetend heb ik mijn handtekening 
onder het aanmeldingsformulier gezet met de 
vraag of ik voorlopig mocht volstaan met het 
jaarlijks overmaken van de contributie. Dat 
mocht.
Hoewel geen al te actief lid, bemerkte ik door 
de loop der jaren wel hoe de diverse besturen 
hun uiterste best deden om door middel van 
de maandelijkse bijeenkomsten jong en oud 

met elkaar in contact te brengen en ervoor 
zorgden dat niemand achter de geraniums 
verpieterde.

Nog sterker: mijn eigen ervaring - nu ik wat 
actiever geworden ben - is, dat 90-jarigen 
vaak jonger uit de hoek kunnen komen dan 
60-jarigen.

Misschien is het daarom ook wel eens inte-
ressant voor u, lezer, om u eens op de hoogte 
te stellen van het reilen en zeilen van een ou-
derenbond. Door fusies met andere landelijke 
clubs zijn we een grote en belangrijke vereni-
ging van 50-jarigen en ouder geworden.
Hoe komt u aan informatie? Zoekt u op de 
website van de Dorpsvereniging eens naar 
onze webpagina, bel 024 - 3220931 of mail
kbo.hls3@gmail.com 

Én schaam u niet voor uw jeugdigheid, we zijn 
immers allemaal jong geweest!  

Joop van Rossum, 
KBO Heilig Landstichting 

Lieve kinderen,

Het hele jaar hadden de Pieten en ik ons al verheugd om weer naar Heilig Landstichting te komen, en op 25 november was het zover.
Wat zijn we weer goed ontvangen! Buiten stonden  jullie me al op te wachten en ik hoorde van de Pieten dat jullie allemaal al zo goed gewerkt hadden dat iedereen een Pieten-diploma had verdiend. 

Heel leuk om samen met jullie liedjes te zingen en de papa’s en mama’s zongen ook zo mooi mee!Gelukkig gingen jullie niet allemaal tegelijk bij mij op schoot zitten, want jullie waren wel met héél veel!
Bedankt voor de gezelligheid en tot volgend jaar!Nou dag hoor,

Sinterklaas en Pieten
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{ advertentie }

•  SPECIAL: Een speciale Kerst-ZZZ (zen en zingen op zondagochtend) op Tweede Kerstdag 26 december van 11.00 tot ca. 13.00 uur.

•  NIEUW: Dana Dokusan. Dokusan: persoonlijk onderhoud. . Op Zondag 7 januari tussen 10.30 en 12.30 uur. 

 Deze service is op basis van Dana: Je bepaalt zelf of en wat je betaalt. Ook op 4/2, 4/3, 8/4, 6/5 en 3/6.

•  Gratis open les voor starters op zondag 14 januari om 14.00 uur.

• Zen voor starters 6 weken wo.avond of za.ochtend en 4 weken maandag- of dinsdagavond. Start: woensdagavond 17 januari en zaterdag 21 

januari.

•  Doorgaande Zengroepen op ma.avond en di.avond 19.45-21.30 vanaf 8 en 9 januari en NIEUW: op vrij.ochtend 09.45-11.30 vanaf 12 januari.

 •  Zenretraites: Weekendretraite van 9-11 maart en zomerretraite van 15-19 augustus in Kloosterhotel Zin in Vught.

 •  Vooraankondiging: op 2 juni a.s. zeer bijzondere Sumi-e workshop (zwarte inkt-schilderen) met de internationaal befaamde Italiaanse 

zenmonnik Beppe Mokuza.

Zen uit het hart – meditatie die werkt

voor zentraining en personal coaching

Petruslaan 1- Heilig Landstichting
zie voor programma en inschrijven:  www.zennijmegen.nl (024-7850103)

HEILIG LANDSTICHTING 

GOLFWEDSTRIJD

Onder het motto ‘beter laat dan nooit’ volgt 
hier het verslag van de tweede golfwed-

strijd van de Heilig Landstichting uitge-
breid met een hoekje Theresiaweg op 12 

augustus jl.
 

Uiteindelijk hebben we met 30 per-
sonen gespeeld op de Groesbeekse 

Baan en wel op lus Oost en Zuid, 
niet de gemakkelijkste! 

Er was veel regen voorspeld maar 
dat viel gelukkig erg mee en na 

afloop hebben we zelfs gezellig 
op het terras een borrel 

kunnen drinken 
met een 

lekkere 
bitter-

garni-
tuur. 

Tijdens de eenvoudige maaltijd, waarbij ook 
een aantal partners aansloten die niet mee 
gespeeld hadden werden de prijzen uitgereikt 
met de volgende uitslag:
 
1e. Han van Wijk met 35 stableford punten.
2e. Han Kuijpers met 33 punten.
3e. Gonneke van Leeuwen en  

Emilie Heydendael met 32 punten.
 
De voorzitter van onze zeer actieve Dorps-
vereniging heeft de bijzonder geslaagde dag 
afgesloten.
 
Volgend jaar spelen we op 10 augustus 2018 
ons 3de toernooi.

Bert Peters
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Na de landing van de parachutisten van de 
82ste Airborne divisie in Groesbeek en Over-
asselt, wilden allerlei Duitse functionarissen  
en  collaborerende Nederlanders vluchten 
naar voor hen veiliger gebieden. 
Op het Nijmeegse spooremplacement  ston-
den daarvoor 3 vluchttreinen klaar. 
Toen toestemming werd gegeven om te ver-
trekken was inmiddels de spoorbrug bij Arn-
hem opgeblazen. Die kant uit kon niet meer, 
dan maar over inmiddels door de Amerikanen 
bevrijd gebied dacht de Duitse transport of-
ficier. Om middernacht  vertrok de eerste 
trein en  deze  tufte ongehinderd door Heu-
mensoord en Groesbeek naar Kranenburg en 
verder. Gen. Gavin hoorde van het incident 
en beval   de 505 PIR om verdere treinreis-
jes te verhinderen. De 2e trein vertrok enige 
tijd later maar werd in de spoorbocht bij de 
Hoge Hoenderberg door de Airbornes tegen 
gehouden en de derde trein die botste tegen 
een losgeraakte wagon van de 2e trein. De 
locomotief ontspoorde, en pogingen 
om de trein met bezetting weer naar 
Nijmegen terug te halen mislukten. 
Bewoners van de  Ploeg (nu Heilig 
Landstichting) en Brakkenstein zagen 
op de maandagmorgen  in alle vroegte 
tot hun verbazing een trein met 2 dam-
pende locomotieven en verder doodse 
stilte. 
Dapperen uit beide dorpen gingen een 
kijkje nemen en ontdekten dat er van 
alles waaraan de bevolking gebrek had  
in die trein lag. Brood , levensmiddelen, 
drank enz.  Vaders met hun zonen gin-
gen aan de slag en verzamelden brood-
nodige spullen. Pas uren later ontdek-
ten de Amerikanen en de ondergrondse  
“onze“ trein.

AIRSTRIP

Tussen het spoor en  de akkers aan 
de Nijmeegsebaan werd  op 22 en 23 
september een vliegveldje aangelegd 
voor waarnemingsvliegtuigen van de 
artillerie van de 82ste A.A.Airborne 
Divisie. Vanaf 24 september tot 14 no-
vember verkende de bemanning van 

2 groepen van 5 lichte vliegtuigen ( L4 Piper 
Cups) de Duitse stellingen oostelijk en noor-
delijk van  Nijmegen.  Deze “vliegende ogen” 
van de artillerie waren nodig om de artillerie 
effectief tegen vijandelijke acties te kunnen 
inzetten. De groep stond onder commando 
van Majoor vlieger Tony Lala.  Er was telkens 
een verkenner in de lucht. Deze activiteiten 
waren aanleiding tot enkele Duitse artillerie 
beschietingen op Heilig Landstichting waarbij 
doden en gewonden vielen. Van de Piper Cups 
werden 2 toestellen bij aanvallen van Duitse 
jachtvliegtuigen (Messerschmidts)  vernield.  
De coupés van de Duitse trein boden een 
betrekkelijk gerieflijk onderkomen aan de be-
manning van de Piper Cups. Op 14 november 
verliet de 82ste Airborne Divisie het gebied 
van Nijmegen en vlogen de Pipers naar Suip-
pes nabij Reims in Frankrijk.

Frans Geertsen

DUITSE TREIN

 Detail van een Amerikaanse stafkaart met ingeplot de locatie 
van het vliegveldje
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Begin maart 2018 verschijnt het boek 
BRAKKENSTEIN, EEN NIJMEEGSE BUITENPLAATS 

EN ZIJN BEWONERS geschreven door Klaas 
Bouwer.

In het boek wordt de geschiedenis van deze 
buitenplaats vanaf omstreeks 1650 tot nu 
beschreven. De verschillende families die op 
Brakkenstein hebben gewoond, komen uit-
gebreid aan de orde, onder meer de families 
Rappard, Tulleken, van Hövell tot Westerflier 
en Jurgens. In de twintigste eeuw diende het 
landhuis jarenlang als neurologische kliniek 
van het Sint Canisius Ziekenhuis. De gemeen-
te Nijmegen kocht het landgoed in 1950 en 
legde daarop een aantal sportterreinen aan. 
Tot voor kort was Brakkenstein ook een be-
langrijk centrum voor de paardensport. 

Ten slotte wordt uitvoerig aandacht besteed 
aan de geschiedenis van de Hortus Botanicus, 
thans de Hortus Nijmegen.

Het boek van ruim 200 pagina’s wordt 
uitgevoerd in kleurendruk, gebonden. 
Het omvat meer dan honderd illustraties, 
waaronder vele nooit eerder gepubliceerde 
foto’s en kaarten. Het verschijnt bij uitgeverij 
Valkhof Pers, Nijmegen, in samenwerking 
met de Heemkundewerkgroep Heilig 
Landstichting. 
Het zal ook in de boekhandel verkrijgbaar zijn; 
prijs € 24,95.    

BRAKKENSTEIN, EEN NIJMEEGSE BUITENPLAATS EN ZIJN BEWONERS. 

BOEKBESPREKING

wij wensen u prettige feestdagen en een goed 2018
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Wat hebben wij genoten van dit mooie 

Sinterklaasfeest.

Als Opa en Oma van onze 2 kleinkinderen, 
Carlijn en Hugo, blijft zaterdag 25 november 
een mooie herinnering.
Gezeten niet te paard, maar met ‘lilliputters’ 
vertrokken wij om 3 uur naar ’t Zaaltje.
Verkleed en geschminkt (ook Opa kon er wat 
van) gingen we, wel een beetje gespannen, 
naar de Goed Heiligman  met zijn gevolg!!
Wat een enthousiasme en gezelligheid zagen 
we daar, heel veel vrolijke gezichtjes en 
actieve ouders in een prachtig versierde zaal.

Het begon al met sportieve prestaties, 
waarmee je ook nog een echt Pietendiploma 
kon verdienen.

Dit alles met gezellige muziek onder 
begeleiding van een echt orkest.
Dankbaar en voldaan gingen deze beide 
grootouders met hun kleinkindjes naar huis, 
met een zelf beschilderd kop en schoteltje en 
een kadootje.

Het was genieten, dit pakken ze ons en onze 
kleinkindjes niet meer af!!!!!

Dank aan alle leden van jullie comité en de 
vele actieve ouders.

Dieneke Bartels

LIEF COMITÉ

KEK dnl | interieur  architectuur  ontwerp
Dorothé Derks en Jan Lücker

Carmelweg 13, 6564 AH  Heilig Landstichting
info@kekdnl.nl • www.kekdnl.nl • 024-324 59 90

Bent u
toe aan een 

nieuw interieur?
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ROZENHOF
NIJMEEGSEBAAN 114
HEILIG LANDSTICHTING
TEL: 024 3230359
INFO@ ROZENHOF.NL
WWW.ROZENHOF.NL

LUNCH - DINER
HIGH TEA - RECEPTIES

BRUILOFTEN - VERGADEREN
KOFFIETAFELS
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IN BEWEGING

co
lu

m
n

‘Dan zie je van die lege broeken en dan weet 
ik al hoe laat het is. Geen billen meer, want die 
verdwijnen als je niet aan lichaamsbeweging 
doet’.  Ik hoor het Marian Schijf nog zeggen 
aan het eind van de beweeg-lezing van 
Marcel Olde Rikkert, hoogleraar Geriatrie 
Radboud-umc., zondag de 26ste november jl. 
Dat was een perfecte lezing hoor, daar 
niet van. Onomstotelijk stelde de prof de 
voordelen van het in-beweging-blijven vast. 
Het was een jonge, lenige man van het type 
dat halve of hele marathons loopt. Een hele 
innemende persoonlijkheid met een heel goed 
verhaal. 

Maar die lege broeken met verweekte 
bilspieren die Marian Schijf wel in 
verzorgingstehuizen ziet, die deden het bij mij.  
Zij is de drijvende kracht achter ‘sportbedrijf’ 
In Beweging (www.inbewegingsport.nl). 
Begonnen als turndocent is zij uitgegroeid 
tot adviseur sport en bewegen. Zij heeft 
vakdiploma’s van turndocent tot en met Life 
Time Consulticie (LMC) en  Passionair Coach. 
Een vriendelijke en begeesterde juffrouw 
Ooievaar, zal ik maar zeggen - je weet toch 
dat de Fabeltjeskrant weer terugkomt? 
Marian en Marcel verkochten evenwel geen 
fabeltjes, maar pure feiten.  En ze doen bij In 
Beweging ook aan valpreventie, want vallen 
is voor ouderen niet zelden de dood in de 
pot om het maar een beetje plastisch uit te 
drukken. 

Hendrik Groen is er in zijn Geheime Dagboek  
(elke maandagavond op NPO1) nog genadig 
af gekomen met een paar gekneusde ribben. 
Hij wist niet meer hoe het nou kwam dat ie 
gevallen was. En dat schijnt erbij te horen. 
Maar ik wist het donders goed toen ik onlangs 
in een sprinter onderuit ging. Het was een 
ouderwetse bak uit de jaren zeventig schat 
ik. De wagon had een verdiept loopgedeelte. 
Om je zitplaats in te nemen moest je dus 

eerst een verhoging opstappen. Nou, dat 
was ik bij het uitstappen dus wèl vergeten en 
daar ging ik. Ik kwam op de leuning van een 
tegenoverliggende bank terecht en ik kwam 
er van af met één gekneusde rib en dat was 
ook geen pretje.

Ja, behalve vallen is vergeten ook zo’n dingetje 
of het nou het één is of het ander. Kun je best 
wat aan doen hoor. In beweging blijven? Zeker, 
want het stimuleren van hersendoorbloeding 
is even belangrijk als je brein blijven voeden 
met een goed boek, een goed gesprek en 
indien enigszins mogelijk: veel humor.  En wat 
die laatste twee componenten betreft, kun 
je bij zo’n beweeg-cursus ook aardig aan je 
trekken komen. Want je socialiseert en lacht 
wat af hoor tussen al dat gehijg door. Naar de 
stad fietsen is natuurlijk ook bewegen, echt 
fietsen dan. Maar op mijn fiets heb ik alleen 
een spiegel om zo nu en dan in te kijken. Dan 
zie ik hoogstens mijzelf.  En dat schiet op het 
vlak van communicatie en lachen niet echt op. 

En tenslotte nog dit: omdat een aantal 
gemeenten, waaronder Berg en Dal, ook klant 
zijn bij In Beweging, kost meedoen aan een 
cursus ook nog eens bijna niks. 

Goed, ik heb me dus ingeschreven, dat heb je 
intussen wel begrepen. Ik hou je op de hoogte 
van mijn wedervaren.  

Alle goeds en mooie feestdagen met veel 
beweging!

Dick Verstegen

Ja, behalve vallen is vergeten 
ook zo’n dingetje of het nou 

het één is of het ander.


