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Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting

in dit nummer o.a.:

van de redactie van de voorzitter horizon 2020 jaarvergadering 
nieuwjaarsreceptie nieuwe bewoners de tuin vegetarische recepten 
estafette werkgroep duurzaamheid vier het leven heemkundekring 

jelle ruimt op bijzondere reizen activiteiten de column etc.
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E
en nieuw jaar, een nieuwe Oorschelp. 
In dit nummer beginnen we met een 
voorwoord van de komende en gaande 

voorzitter van onze dorpsvereniging. 
Theo bedankt voor je inzet de afgelopen 6 jaar 
en Lies veel succes met je nieuwe taak.

Verderop in het blad een verslag van de 
dorpsvereniging van haar jaarvergadering en 
Pim Spaan vertelt over de plannen voor 2020.

Het jaar is stormachtig begonnen. We 
proberen met foto’s een beeld te geven van de 
ravage die de storm ons bracht.

Maar het jaar is ook ingeluid met een geweldige 
nieuwjaarsreceptie en tango workshop. Josine 
de Groot schreef er een gezellig verslag over.

We maken kennis met Roel Pluijm, een nieuw 
lid van het exploitatieteam van het Zaaltje. 

Uiteraard hebben we ook weer een paar 
nieuwe bewoners geïnterviewd. We zouden 
een heel blad kunnen vullen met deze rubriek. 
Laat het ons weten als U hier pas bent komen 
wonen of nieuwe buren wilt introduceren.

De Heemkundekring is actief zoals altijd. Huub 
Schoot start een nieuwe rubriek over souvenirs 
van de Heilig Landstichting en Klaas Bouwer 

geeft 18 april een lezing over zijn nieuwe boek.

Buurtbewoners maken bijzondere reizen 
en dat willen we graag weten. Geef ons een 
seintje en wij komen U interviewen of U schrijft 
zelf een mooi verslag.

We hebben de werkgroep Duurzaamheid 
geïnterviewd en Petja Klaarhamer heeft 
een vegetarisch recept gemaakt. We blijven 
aandacht vragen voor deze onderwerpen in 
ons groene dorp.

En er gebeuren allerlei leuke en mooie, grote 
en kleine dingen in het dorp die we U niet 
willen onthouden.

Dick Verstegen sluit deze Oorschelp weer af 
met een mooie column op de achterkant.

En: vergeet U niet te stemmen 21 maart?

De volgende Oorschelp verschijnt rond 15 juni. 

Nieuwe kopij graag naar oorschelphls@gmail.com. 

De deadline is 1 juni. 

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 de Koning, 
Caroline Wienen (vanuit de 
Dorpsvereniging).
Jan Lücker (vormgeving)

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

De OORSCHELP wordt gedrukt door Druk & Vorm, Heyendaalseweg 241, 6525 SH Nijmegen 
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Lies: Theo, je neemt na 6 jaar afscheid als 
voorzitter van de dorpsvereniging. Hoe kijk je 
op deze periode terug? 

Theo: Ik ben gevraagd door de vorige voorzitter, 
mijn echtgenote Els. Ze merkte terecht op: 
“Je mag nu wel eens iets sociaals in ons dorp 
gaan doen”. Ik was toen net 65 jaar geworden 
en pensioen gerechtigd, dus ik was makkelijk 
te verleiden. Deze periode is omgevlogen. Ik 
kwam terecht op een rijdende trein met een 
actief bestuur, bruisend van energie en nieuwe 
ideeën. Niet alleen binnen het bestuur, maar 
ook in ons dorp ontstonden allerlei initiatieven, 
mede vanwege nieuwe inzichten over sociale 
participatie op lokaal niveau. We hebben 
met elkaar - het bestuur, het dorpsnetwerk, 
de dorpsbewoners, maar ook de gemeente - 
veel van de grond gekregen. Natuurlijk blijft 
er altijd nog wat te wensen over. Daarom 
mijn volgende vraag aan jou, Lies. Ik vind het 
heel fijn en geruststellend dat je de rol van 
voorzitter wilt overnemen! Wat drijft jou? 

Lies: Om te beginnen: voor mij is het belangrijk 
om me ‘thuis te kunnen voelen’. Niet alleen in 
mijn eigen huis, maar in je eigen dorp. Ik vind 
het fijn mensen te kennen en te groeten. Zo 
ben ik ook opgegroeid in een klein dorpje in 
Zeeuws Vlaanderen. Dus ik ben heel blij en 
gemotiveerd om hier aan bij te mogen dragen. 
Juist daardoor voel je je zelf ook thuis, dus het 
mes snijdt aan 2 kanten, zeg maar. Hoe gaat 
het verder met jou, Theo? Treed je nu helemaal 
terug of blijf je nog actief hier in het dorp? 

Theo: Ik blijf nog tot juni in het bestuur tot een 
nieuw bestuurslid is gevonden. We zoeken nu 

actief naar twee nieuwe bestuursleden. Dus 
bij dezen onze oproep aan alle dorpsgenoten 
om ons te helpen deze vacatures in te vullen. 
Zelf ga ik door met enkele activiteiten, zoals 
de AED cursus organiseren, de bridgeclub en 
als vrijwilliger in ons Dorpshuis. Ik neem aan 
dat jullie me weten te vinden. Lies, je zit al een 
tijd in het bestuur en je krijgt nu de rol van 
voorzitter. Wat ga je anders doen? 

Lies: We hebben de afgelopen 5 jaar samen de 
schouders onder het wel en wee van ons dorp 
gezet. Ik vind het heel fijn dat het bestuur en 
de leden mij het vertrouwen hebben gegeven. 
We hebben net het jaarplan gepresenteerd. 
Dat zet de lijn van de afgelopen jaren door. 
Het dorp verandert duidelijk doordat veel 
nieuwe, vaak jonge, mensen hier komen 
wonen. Daarnaast is de hele maatschappij 
voortdurend in beweging. We gaan via een 
enquête en gesprekken zien wat dit betekent 
voor ons. Natuurlijk hebben we goede mensen 
nodig die hier hun schouders onder gaan 
zetten met raad en daad. Vooral dat laatste is 
belangrijk.

Met vriendelijke groeten,
Mede namens het bestuur

Theo de Witte en Lies van Campen

VAN DE VOORZITTER
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GAANDE EN KOMENDE VOORZITTER 

Ze merkte terecht op: “Je mag nu 
wel eens iets sociaals in ons dorp 
gaan doen”. 

Wij zijn op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. 
Iets voor U? 

Reacties graag naar  liesvancampen@kpnmail.nl
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Op zondag 21 januari vond de traditionele 
nieuwjaarsreceptie plaats. We werden verwel-
komd met een glaasje prosecco en oliebollen, 
diezelfde ochtend gebakken door Wim de Wit-
te. Mede door de vrolijke accordeonmuziek van 
Ellen Deimann heerste er al snel een gezellige 
sfeer.  Goede opkomst: zo’n 80 bewoners had-
den de weg naar ’t Zaaltje gevonden.

De voorzitter van de Dorpsvereniging, Theo 
de Witte, blikte terug op het afgelopen jaar 
en vertelde over de inmiddels talrijke actieve 
groepen zoals bv. de duurzaamheidsgroep 
alsook de diverse activiteiten in Heilig Land-
stichting: de viering van het 10-jarig bestaan 
van de Dorpsvereniging in maart, de Burendag, 
met een voetbaltoernooitje voor de jeugd en 
een vegetarische BBQ als afsluiting.

Daarna nam Gerard Scheenstra, voorzitter van 
het Stichtingsbestuur van ’t Zaaltje, het woord 
en bracht ons op de hoogte van de stand van 

zaken rond de verbouwing: in juli heeft de ge-
meente positief beslist op het verzoek van de 
Stichting tot aanvullende financiering. In sep-
tember is de vergunningsaanvraag ingediend 
en het wachten is nu op het positieve besluit 
en het afgeven van de vergunning. Intussen 
is er een enthousiaste vrijwilligersgroep met 
Roel Pluijm als vaste kracht van start gegaan 
met de exploitatie. Hierbij willen we Roel van 
harte welkom heten als beheerder van ’t Zaal-
tje!

Toen werd het de hoogste tijd voor de tango- 
workshop gegeven door Wendy Kersemaekers 
en Wim de Vries, beiden enthousiaste en ge-
talenteerde beoefenaars van deze Argentijnse 
dans. Zij werden geassisteerd door Jan de Ko-
ning en Marjon Rath.  Velen deden onder hun 
leiding de eerste schuchtere danspassen op 
de opwindende tangomuziek. Mede daardoor 
werd men allengs vrijer en losser: de foto’s la-
ten dit duidelijk zien!  

Als Argentijnse versnapering werden 
er empanadas geserveerd, hetgeen de 
sfeer nog een extra Zuid-Amerikaans 
tintje gaf!

Al met al een zeer geslaagd evenement 
dat zich volgend jaar in een andere vorm 
zeker zal herhalen, wellicht in ons ‘’nieu-
we Zaaltje”?

Josine de Groot

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

Een greep uit de activiteiten.

Velen deden onder 
hun leiding de eerste 

schuchtere danspassen 
op de opwindende 

tangomuziek. 
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WISSELINGEN 
• Lies van Campen wordt per direct benoemd 

tot nieuwe voorzitter
• Josine de Groot en Paul van Vliet zijn voor 

een nieuwe termijn van drie jaar herbe-
noemd als respectievelijk bestuurslid en 
secretaris. 

• Caroline Wienen-Poos is benoemd tot be-
stuurslid

• de heer Tom Smit zal samen met de heer 
Pim Spaan de nieuwe kascommissie voor 
2018 vormen. 

VASTSTELLING JAARVERSLAG 2017
Financieel:  de realisatie van 2017 en begro-
ting voor 2018 
Inkomsten 2017: 
De penningmeester geeft aan dat het aantal 
betalende leden van 190 naar 210 is toege-
nomen. Ook kan de penningmeester tot zijn 
genoegen meedelen dat ook voor 2018 bijna 
alle leden inmiddels hun contributie hebben 
betaald! 
Qua opbrengsten moet ook zeker gemeld wor-
den dat de loterij tijdens het 10-jarig jubile-
umfeest op 10 maart 2017 zo’n € 900,00 heeft 
opgeleverd. 
Met deze extra inkomsten zijn bijv. de doeltjes 
bekostigd (die overigens ook weer voor een 
habbekrats van de gemeente Berg en Dal 2e 
hands konden worden overgenomen). 

Uitgaven 2017: 
Grote kostenpost is de schriftelijke communi-
catie: de Oorschelp en het Oorbelletje. 
Voor 2018 zal de zaalhuur voor ’t Zaaltje iets 
toenemen omdat daar vorig jaar onvoldoende 
werd gefactureerd aan de dorpsvereniging. 
Voor 2018 zullen de normale tarieven worden 
gehanteerd ook om de exploitatie van ’t Zaal-
tje te verbeteren. 

Verslag van de kascommissie, bestaande uit 
de heren Hans Van der Camp en Pim Spaan
Hoewel de kascommissie blij is met het aantal 
toegenomen betalende leden, pleiten zij er-
voor om de bewoners van ons dorp die wel de 
Oorschelp en de dorpsmail ontvangen, te at-
tenderen op de mogelijkheid om lid te worden 
van de dorpsvereniging en daarmee ook een 

bijdrage te leveren: er zijn tenslotte 300 huis-
houdens in Heilig Landstichting terwijl er 210 
betalende leden zijn. Er zal een melding in de 
Oorschelp worden gedaan hierover. 
Qua communicatiekosten is de kascommissie 
van mening dat deze kosten niet ongebreideld 
moeten worden. 
De kascommissie pleit voor handhaving van 
30% eigen vermogen.
Hierna wordt de penningmeester decharge 
verleend over het gevoerde financieel beleid.

Het jaarverslag
De secretaris licht toe dat de belangrijkste 
tendens uit het jaarverslag is dat er in toene-
mende mate contact en afstemming is met de 
Gemeente Berg en Dal om samen vorm te ge-
ven aan de initiatieven van de bewoners van 
Heilig Landstichting. 
Wij hebben ook subsidie gekregen om bewe-
ging te stimuleren.
Ook is dit jaar veel aandacht uitgegaan naar de 
uitwerking van de plannen uit Horizon 2020. 
En dit zal ook weer in samenspraak met de 
Gemeente Berg en Dal worden voortgezet. 
Met betrekking tot ’t Zaaltje wordt nog gezegd 
dat de dorpsvereniging niet als exploitant 
moet worden gezien maar wel een regelma-
tige gebruikeris van de faciliteiten die ’t Zaaltje 
biedt. 

JAARPLAN 2018
Het bestuur heeft geen jaarplan in de vorm 
van een verhalend document maar presen-
teert wel een schematisch overzicht van alle 
voor 2018 reeds geplande activiteiten. Toege-
voegd zullen nog worden: 
het Verkiezingsdebat HLS op 7 maart a.s., 
de activiteiten van het dorpsnetwerk; de ac-
tiviteiten in het kader van de WMO/ Horizon 
2020, Golftoernooi, etc. 
Dit overzicht zal na verdere vervolmaking op 
de website van de dorpsvereniging worden ge-
publiceerd. 
Voor de stand van zaken m.b.t. Horizon 2020 
door Pim Spaan zie verderop in deze Oor-
schelp.

SAMENVATTING VAN DE ALV VAN VRIJDAG 9 FEBRUARI 2018 IN ’T ZAALTJE

ALGEMENE LEDENVERGADERING
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VEILIGHEID: GEMEENTE-INITIATIEF 
BUURTWHATSAPP. 
BEHEERDER GEZOCHT.
N.a.v. de presentatie over Social Media en 
Privacy van de heer Marc van Lieshout voor-
afgaand aan deze vergadering hebben de 
aanwezigen zich een gevoel en een mening 
kunnen vormen over de Buurtwhatsapp. 
Die mening is niet eensluidend: 
• er is bezorgdheid over het commerciële as-

pect (de handel in persoonsgegevens via 
big-data door Nextdoor bijv.). Wat gebeurt 
er met onze locatie-gegevens en hebben 
we een keuze voor een andersoortig alar-
meringssysteem: bestaat er ook een Over-
heids-whatsapp bijv.?

• Wat doen we als de whatsapp Buurtpre-
ventie onjuist gebruikt wordt door deelne-
mers, bijv. door allerlei privé-berichten of 
door spullen te koop/te leen/ te huur  aan 
te bieden of reclames op te plaatsen? Dus 
m.a.w.: als de whatsapp Buurtpreventie die 
voor de veiligheid is bedoeld verwordt tot 
een alternatieve marktplaats? 

• Als we de wijkagent ook deelnemer zouden 
maken van de whatsapp Buurtpreventie, 
gaat deze dan gebruik maken van de sig-
nalen die wij melden? 

• Hoe zorgen we ervoor dat buurtapps niet 
verworden tot een platform waarin onjuis-
te verdachtmakingen of discriminatie een 
plaats krijgen? 

De vergadering is van mening om dit thema 
aan te houden en dat er nu nog geen besluit 
van voor of tegen genomen kan worden.

De heer Tom Smit kondigt aan dat hij bereid 
is om beheerder te worden maar dan eerst 
bovenstaande zaken wil uitzoeken. Hij neemt 
contact op met de betrokken ambtenaar van 
de Gemeente Berg en Dal (Fred Thijssen) en zal 
de dorpsgenoten informeren (bijvoorbeeld via 
een toelichting bij een dorpsborrel) en zal dan 
in het bestuur met zijn bevindingen terugko-
men waarna een besluit zal worden genomen.
De vergadering gaat hiermee akkoord.

RONDVRAAG EN SLUITING.
Josine de Groot geeft aan dat een van de leden 
die helaas niet aanwezig kon zijn, een vraag bij 
haar heeft neergelegd over het nodeloos par-
keren van auto’s en werkbusjes op de stoepen 
van ons dorp, waar verbouwd wordt. Er wordt 
momenteel veel verbouwd in ons dorp en re-
gelmatig komt het voor dat auto’s de trottoirs 
blokkeren waardoor moeders met kinderwa-
gen en/of kindjes met fietsjes de straat op 
moeten. 
Het bestuur zal een dorpsmail uitdoen met 
daarin het verzoek aan de dorpsbewoners om 
hiermee rekening te houden en hun bouwlie-
den te vragen hetzelfde te doen. 

Caroline Wienen

Het volledige verslag is te vinden op: 
www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl

{ advertentie }
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Marc van Lieshout begon zijn verhaal met een inventa-
risatie d.m.v. een aantal stellingen onder de aanwezigen 
via de Mentimeter. De Mentimeter is een interactief in-
strument waarmee de smartphone kan worden ingezet 
als een stemkastje. 
Hieronder staan de stellingen waarop men via de eigen 
smartphone kon stemmen:

In welke mate: 
1. vertelt de Whatsapp Buurtpreventie veel over mij-

zelf
2. zijn gegevens van de Whatsapp Buurtpreventie  

veilig
3. vergroot Whatsapp Buurtpreventie het risico op 

discriminatie
4. vind ik het goed dat de Whatsapp Buurtpreventie 

mijn gegevens gebruikt.

Deze stellingen vormden de basis voor een dynamische 
gedachtewisseling. De discussie leverde o.a. het inzicht 
op dat de gebruiker van social media geen eigenaar-
schap heeft over zijn gegevens die hij/zij uitwisselt via 
dat digitale kanaal, maar wel zeggenschap.

Op de vraag wie nu eigenlijk achter de Whatsapp Buurt-
preventie zit, zegt Marc dat dit Nextdoor is. Nextdoor is 
een Amerikaans bedrijf dat door middel van het gra-
tis beschikbaar stellen van social media een enorme 
hoeveelheid aan gegevens over locatie, activiteiten van 
gebruikers verzamelt, deze aggregeert en selecteert en 
als big-data verkoopt. 
Marc stelt: “zo’n app is gratis omdat de gebruikers er-
van een advertentiemarkt opleveren waaraan gerichte 
diensten kunnen worden aangeboden. Als het product 
gratis is, bent u het product!”

Nextdoor.nl  zit ook achter de sociale buurt-app met 
dezelfde naam die ook in Heilig Landstichting al veel 
gebruikers kent en waarop vraag en aanbod, verloren 
geraakte spullen, verdwaalde huisdieren, en andere 
zoekvragen hun weg vinden, etc. 
De door de Gemeente Berg en Dal gepromote 
Whatsapp Buurtpreventie moet echter niet hiermee 

verward worden: deze app is bedoeld om de veiligheid in 
de buurt te vergroten.

Voordelen & Nadelen
De voordelen van een buurtapp zijn dat dit digitale 
platform de onderlinge cohesie en de integratie en de 
veiligheid in de buurt vergroot (het aantal inbraken in de 
wijken die deelnemen aan de Whatsapp Buurtpreventie 
neemt significant af). De nadelen van dit soort social 
media zijn dat het de handel in persoonsgegevens ver-
groot en het een inbreuk op de privacy kan zijn voor wat 
betreft de locatie, de relaties en de communicatie.
Bijkomend nadeel blijkt tevens te zijn dat het discri-
minatie en stigmatisering in de hand kan werken of 
onheuse bejegening van bijv. landgenoten met een 
allochtone afkomst. 
Hierna nam Marc van Lieshout afscheid van de aanwe-
zigen en klonk een applaus en een woord van dank door 
Lies van Campen voor zijn inhoudelijke presentatie en 
zijn gespreksleiding in de discussie.

Whatsapp Buurtpreventie in Heilig 
Landstichting
In de daaraan aansluitende algemene ledenvergadering 
heeft m.b.t. het agendapunt Whatsapp Buurtpreventie 
de heer Tom Smit uit de Joanneslaan zich als beheer-
der beschikbaar gesteld. Hij heeft zich inmiddels bij de 
Gemeente Berg en Dal aangemeld als beheerder. Hij wil 
zich goed laten informeren, waarna hij in een van de 
volgende dorpsborrels zal komen vertellen over het hoe 
en wat van een Whatsapp Buurtpreventie voor Heilig 
Landstichting.

Voor meer informatie kijk op de website www.wabp.nl

Op 9 februari jl. was er voorafgaand aan de algemene ledenvergadering van de Dorpsvereniging HLS in ’t Zaaltje een 

presentatie over bovenstaand onderwerp. De presentatie werd verzorgd door Drs. Marc van Lieshout, werkzaam 

als deskundige bij TNO op het gebied van Privacy en Privacytechnologie, Big Data, etc. Hij werkt o.a. samen met de 

Universiteiten van Nijmegen (Prof. Bart Jacobs)  en Tilburg (Prof. Drs. Ronald Leenes). 

SOCIAL MEDIA EN PRIVACY IN RELATIE TOT HET NUT

 



8 nummer 46, jaargang 12

Bestendiging, verbetering, 
verandering, vernieuwing in ons dorp, 
een kwartaalbericht. 
Een greep uit de activiteiten.

In de Oorschelp van december heb ik je 
meegenomen met de inbreng van een aantal 
mensen over gezondheid, bewegen en 
duurzaamheid. En het gaat maar verder, maar 
het wordt ook tijd weer even stil te staan.

Het gaat maar verder betekent nu inzoomen 
op een tweetal ontwikkelingen:

• Er zijn 2 dorpsommetjes in ontwikkeling 
(een dorpsommetje is een wandeling 
van 3-4 km langs een paar interessante 
punten), een langs de beziens- en 
wetenswaardigheden in ons dorp, en een 
tweede in het bos ten oosten van ons 
dorp (Westermeerwijk). De ommetjes zijn 
bedacht door een aantal dorpsbewoners, 
en worden met hulp vanuit de gemeente 
verder uitgewerkt en op folder en site 
beschikbaar gesteld. Leuk om zelf te lopen 
en/of met familie/vrienden.

• Samen met de straatcontactpersonen 
wordt bekeken of we in ons dorp meer 
aandacht kunnen besteden aan mensen 
met beginnende dementie. Vanuit het 
sociaal team komen signalen dat meer 
sociale aandacht voor deze mensen voor 
henzelf, maar vooral ook voor hun omgeving 
zeer waardevol is. En dat is de moeite 
waard! En dat past bij ons samenleven in 
ons dorp!

Tijd om weer stil te staan:
Twee jaar geleden praatten ruim 200 inwoners 
van ons dorp met elkaar over de kansen voor 
het samenleven in 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 onze eigen agenda te 
herijken, nog eens stil te staan bij wat ons 
bindt en wat we willen aanpakken.
Dat gaan we binnenkort doen. In april krijgt u 
de uitnodiging om een enquête in te vullen, een 
enquête die ons als gemeenschap zicht moet 
geven op waar we de komende tijd in ons dorp 
mee bezig willen zijn. Een enquête die onze 
agenda voor de komende 2 jaar vorm geeft.

Wij nodigen u dan ook uit uw mail in de gaten 
te houden, de enquête in te vullen en uw 
huisgenoten te vragen dat ook te doen. 
Uw enthousiasme geeft richting en energie. 
En als je er over door wilt praten: we willen 
weer met een groep dorpelingen de resultaten 
van de enquête bekijken en beoordelen.

Pim Spaan
M: pimspaan@kpnmail.nl

T:   0654266189

HORIZON 2020

{ advertentie }
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Hoe zijn jullie in ons dorp terechtgekomen 
en hoe bevalt het hier?

Arjan vertelt dat hij het huis anderhalf jaar 
geleden kocht. ‘Voordien woonde ik in een ap-
partement maar dat beviel niet. Ik wilde meer 
ruimte, lucht en rust. Wilde meer een dorpsge-
voel en zocht naar een huis in Nijmegen maar 
dat wilde niet lukken, totdat mijn moeder zei: 
“kijk ook eens binnen Heilig Landstichting” en 
gek genoeg slaagde ik vrij snel. Bovendien viel 
deze aankoop samen met de bijzondere ont-
moeting met Babette en zijn we hier in de-
cember 2016 samen gaan wonen.’
Babette vertelt dat ze midden in de binnen-
stad woonde en verlangde naar meer rust na 
een drukke werkdag. ‘Die rust vind ik hier ze-
ker en geniet ervan. Wat ik wel mis is het even 
langs mijn favoriete winkel lopen om lekkere 
dingetjes te kopen.’

Waar zijn jullie geboren en getogen?
‘Ik ben geboren in het CWZ’, zegt Arjan ‘en ge-
togen in Gendt. Na de middelbare school ging 
ik informatica studeren in Nijmegen. Na het 
afstuderen richtte ik samen met 8 studiege-
noten een software bedrijf op dat maatwerk 
levert voor grote bedrijven. We hebben nu 30 
mensen in dienst.  Daarvoor reis ik door heel 
Nederland en werk dan veel op locatie. Dat 
laatste is noodzakelijk omdat het leveren van 
maatwerk goede afstemming vereist met de 
eindgebruikers. Ik heb in de praktijk geleerd 
dat intensieve interactie met gebruikers een 
noodzaak is om maatwerk te leveren. Pro-
grammeren is het leukste en goed communi-
ceren het belangrijkste in ons bedrijf.’

‘In Muidenberg ben ik geboren’, zegt Babette, 
‘maar al snel op tweejarige leeftijd verhuisd 
naar Emmen. Na de middelbare school wilde ik 
graag in Nijmegen studeren. Het leek me een 
leuke stad en niet al te ver bij mijn ouderlijk 

huis vandaan. Ik heb bedrijfscommunicatie 
gestudeerd en werk nu bij BDO, een accoun-
tancy bureau dat in heel Nederland opereert. 
Ik geef leiding aan de marketing- en sales-
afdeling voor de regio Nijmegen, Arnhem en 
Utrecht. Dat betekent veel reizen met de auto, 
gelukkig zijn mijn werktijden flexibel en omzeil 
ik daarmee de files een beetje.’

Wat zijn jullie hobby’s?
Dat laat zich voor Arjan eenvoudig raden. Gro-
te Star Wars schaalmodellen van lego staan 
prominent opgesteld in de hobbyruimte.  En 
Babette wijst op een grote onuitgepakte doos 
met nieuwe lego bouwstenen. Arjan showt 
zijn immense collectie bordspellen. Daarmee 
is hij soms uren zoet met vrienden. Verder 
houdt hij van heavy metal en lichte klassieke 
muziek.

BABETTE STENGER EN ARJAN LAMERS 

NIEUWE BEWONERS - 1 

Het is maandagavond rond achten als ik na een frisse wandeling van nog geen vijf minuten aanbel bij 

Arjan en Babette die anderhalf jaar geleden zijn komen wonen aan de Rechterslaan 7. 

Arjan doet open, heet me hartelijk welkom en binnen is het licht en behaaglijk warm. Babette wacht 

me op in de ruime en opgeruimde kamer. Even later zitten we achter drie dubbelwandige koppen thee 

aan tafel.

Babette Stenger en Arjan Lamers
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Twee tandartsen, waar praten jullie dan over 
als je ’s avonds thuiskomt? Nee, niet wat je 
denkt, echt niet over tandheelkunde. “Onze 
eerste date was voor ons allebei zelfs onder de 
voorwaarde dat er niet over het vak gesproken 
zou worden, anders zou het meteen ook onze 
laatste zijn.” 
Marjolein (29) is daar heel stellig in. Bovendien 
is er zoveel meer om over te praten, de 
simpele, maar ook lastige en emotionele 
gebeurtenissen in het leven. “Toen mijn 
moeder vorig jaar vrij plotseling overleed is 
Marjolein een warme en verbindende kracht 
in de familie gebleken”, vertelt Eric (31). “Je 
bespreekt dan veel met elkaar, je moet toch 
weer samen de toekomst in.” 

Eric is geboren in Soest, maar heeft lang in 
Bemmel gewoond en van daaruit in Nijmegen 
gestudeerd. Zijn ouders trouwden in de 
Cenakelkerk en dus is de HLS voor hem niet 
onbekend. 

Marjolein is een rasechte Brabantse, geboren 
en getogen in Vught als dochter van… jawel 
een tandarts. Ze werkt nu in Den Bosch en 
samen vieren ze daar minstens een dag per 
jaar carnaval. “De laatste keer gingen we 
vanuit ons huis op pad in een boerenkiel met 
allerlei frutsels en de Oeteldonkse das. De 
hond van de buren schrok daar zo van dat hij 
er met de staart tussen de benen vandoor 
ging”, lacht Marjolein. “Ik ben dan wel gehecht 
aan het Brabantse, maar toen de gelegenheid 

Babette geniet het meest van het lezen van 
een tijdschrift. Hockeyen deed ze veel maar 
viel moeilijk te combineren met het werk, al-
hoewel een nieuwe start daarmee lonkt. 
Daarnaast zijn er nog veel sociale contacten 
met de vriendinnenclub van de studentenver-
eniging Carolus Magnus. Qua muziek zijn jazz, 
soul en klassieke muziek favoriet.
Verbindend is het Bourgondisch genieten van 
het leven met lekker eten en een goed glas 
wijn, het elkaar ondersteunen bij de dagelijkse 
beslommeringen rondom het werk en het zien 
van de 100 wereld wonderen. Binnenkort gaat 
de reis naar Schotland. 

Hoe bevalt de sociale cohesie in ons dorp?
‘We zijn beiden veel op weg en onderweg voor 
ons werk. Maar op de dorps barbecue waren 
we present en was het goed toeven. 

Wat opvalt is dat er veel wordt verbouwd in 
onze straat en er nieuwe jonge mensen ko-
men wonen.  Daar zijn we blij mee. Zelf heb-
ben we ook verbouwplannen voor een extra 
slaapkamer boven.
Op de maandelijkse bijeenkomsten van de 
dorpsvereniging laten we ons niet zo vaak zien, 
al zijn we wel lid. We gebruiken onze schaarse 
vrije tijd dan liever voor en met elkaar om te 
gaan wandelen of, minder vaak, te fietsen. Wel 
helder is dat ik hier echt een andere fiets nodig 
heb, één met versnellingen. Wie weet komt die 
er snel? 
Kortom het bevalt ons hier prima en 7 maart 
komen we naar ’t Zaaltje voor de verkiezings-
bijeenkomst om ons wat meer in te wijden in 
de lokale politiek.

Wim de Vries

Als ik aankom gaat de grote poort net open om Vader Wilderom door te laten naar buiten en mij 

naar binnen. Dinsdagavond is zijn vaste eetafspraak met Eric en Marjolein. We passeren elkaar met 

een gastvrije hand en een warme begroeting: “Aflossing van de wacht!” en “Geniet van een mooie 

avond”. Ik parkeer mijn fiets naast de hybride Volvo die staat op te laden en word verwelkomd door 

twee jonge, inspirerende mensen in hun smaakvol ingericht huis met Bourgondische tegels en een 

schoorsteenmantel met chateau-allure op de koning Davidlaan. 

MARJOLEIN HOVER EN ERIC WILDEROM 

NIEUWE BEWONERS - 2 
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zich voordeed om in de mooie omgeving van 
Nijmegen te wonen, heb ik dat met beide 
handen aangegrepen.” 

“Eerst op een klein appartement in de 
benedenstad,” vult Eric aan, “maar als we 
tegenwoordig zaterdags naar de markt in 
Nijmegen zijn geweest, komen we zowat 
uitgeput terug vanwege alle indrukken die op 
je af komen.” “We houden van de rust hier, het 
groen en de mogelijkheden om direct vanuit 
je huis te gaan wandelen. Elke maandag 
morgen rennen we samen een rondje en ik 
ben helemaal voor de tuin gevallen; het gazon 
maaien, de bladeren bijeenharken, naar de 
eekhoorntjes kijken, naar de uil luisteren, of 
gewoon met een geschiedenisboek op de 
bank zitten.” Duidelijk dat die twee hier op 
hun plek zijn. Zij voelen zich welkom in de 
Koning Davidlaan, waar sprake is van een 
verjonging en waar vlijtig wordt verbouwd en 
gerenoveerd. 

“Ons huis is een prachtige uitvalsbasis, 
maar denk niet dat we huismussen zijn. 
We hebben een druk bestaan en zijn ook 
maatschappelijk actief.” Marjolein vertelt 
over hoe zij als 12-jarige voor de eerste keer 
met haar ouders mee ging naar The Gambia 
in West-Afrika. Sinds 17 jaar runnen zij daar 
een tandheelkundig hulpproject. Vorig jaar 
november zijn Eric en Marjolein er met de 
familie ook naar toe gegaan. “Dat was een 
week lang hard werken. Van ’s morgens 7 tot 
’s avonds 8, soms 9 uur. Meestal kun je niet 
veel meer doen dan de tanden en tandjes 
trekken omdat een preventieve behandeling 
niet meer mogelijk is. In vijf dagen telden we 
zo’n 1000 behandelde patiënten. Maar ook 
geven we tandpoets-les en laten we zien hoe 
je met lokale grondstoffen je eigen tandpaste 
kunt maken. En als een jongetje met een open 
wond aan zijn been bij je komt, dan help je 
die natuurlijk ook met verband, antibiotica, 
pijnstillers en een aai over zijn hoofd.”   
Zo’n project vergt veel voorbereiding. De familie 
moet immers zelf zorgen voor instrumenten, 
geneesmiddelen en de hele organisatie ter 
plekke. “Hard werken, dat is het wel, maar 
het geeft ook veel voldoening en dankbare 
patiënten. Die maken het de moeite waard 
en laten ons beseffen hoe verwend we hier 
zijn, hoe goed we het hebben en wat we soms 
kunnen zeuren om een futiliteit.” 

We besluiten het gesprek met de reislust van 
Eric en Marjolein. De mooiste reis was die naar 
Zuid-Amerika: van Vuurland en Patagonië via 
Chili en Argentinië naar Brazilië. Een prachtige 
tocht. En afgelopen jaar een reis door Japan 
met de Bullet train. Ik neem mijn kans waar en 
nodig hen uit hierover in de volgende Oorschelp 
een verhaal te publiceren. Een uitnodiging die 
zij van harte aannemen. “Maar dit jaar gaan 
we naar Frankrijk, lekker kamperen!”  

Jan de Koning

Marjolein Hover en Eric Wilderom
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BIJZONDERE REIZEN

SURINAME, EXOTISCH EN TOCH EIGEN

Hoe komt een mens ertoe om naar Suriname 
op vakantie te willen? Goeie vraag, en waar het 
idee vandaan kwam is me niet meer zo duide-
lijk.  Maar naarmate we ons er meer in verdiep-
ten, kregen we er ook steeds meer zin in. Want 
waar kun je rondreizen, je eigen taal spreken, 
je eigen geschiedenis onder de loep nemen en 
is er ook nog exotische flora en fauna? Juist ja. 

December bleek een prima maand en daar 
vlogen we dan.  Binnen 9 uur daalden we de 
vliegtuigtrap af en wandelden naar de aan-
komsthal van Zanderij. 

We hadden ervoor gekozen om alles zelf te 
regelen en dus niet met een groep te gaan.  
Groepsreizen hebben vaak een hoog tempo en 
daar hadden we geen zin in. ’s Avonds, lui op 
een stoel of in een hangmat, zochten we uit 
wat we de volgende dagen gingen doen.
 
En wat was er veel keuze!  Plantages in Com-
mewijne, waar de geschiedenis tot leven komt;  
Paramaribo, houten stad aan de waterkant 
met geweldige eettentjes;  het binnenland, 
waar aapjes, papagaaien, toekans, slangen, 
tapirs, piranha’s en heuse vogelspinnen de 
dienst uitmaken; dorpen van de Marrons (ge-
vluchte slaven), waar  de authentieke Afri-
kaanse levensstijl nog geleefd werd;  tochten 
in korjalen (boten van een uitgeholde boom 
gemaakt, soms met buitenboordmotor) over 
de rivieren, waarbij de bootsman je tussen  
rotsen en watervallen naar hogerop brengt. 

Een vliegtuigje met 10 zitplaatsen bracht ons 
ver het binnenland in. De dichtstbijzijnde ne-
derzetting van de Arawak indianen lag op 300 
kilometer afstand. In dit beschermd gebied 
mag niet gejaagd worden of naar goud ge-
zocht. Het is ongerept. 

Onder leiding van onze Arawak-gids Aywan 
trokken we door het oerwoud. Aan zijn blik 
ontging niks: de kleine kikker, het kapucijnaap-
je, waterhagedisje of de kaaiman. Van de bo-
men wist hij wat de geneeskrachtige waarde 
was; ook vonden we de gifliaan, waarmee vis-
sen tijdelijk verdoofd, en zo uit het water ge-

schept kunnen worden.  Na uren lopen kwamen we bij de rivier, 
waar we konden baden. Tussen piranha’s en kaaimannen, dat dan 
weer wel. ‘Maar die lusten jullie niet, jullie zijn veel te groot. ‘ 
Aywan vertelde dat alles bezield is; of het nu dieren of planten zijn. 
Zomaar tegen een boom slaan vond hij niets, dat raakte de boom 
diep in het wezen.  Gaan vissen en dan de vissen terugwerpen, 
daar deed hij niet aan en dergelijke uitstapjes wilde hij nooit be-
geleiden. Vissen vang je omdat je honger hebt, niet voor je plezier. 
‘De vis wil dat niet.’

De korjaal lag voor ons klaar en na het baden dreven we stroomaf-
waarts naar ons bushresort terug.  Op de wal keken kaaimannen, 
vogels en een reusachtige anaconda ter grootte van twee auto-
banden, ons peinzend  na.  
‘Vreemde kippen zijn dat hè’, zei mijn vrouw en wees op de rond-
huppelende zwarte vogels.  ‘Dat zijn gieren,’ corrigeerde Aywan  
vriendelijk, ‘wij noemen die hier stinkvogels.‘  

De laatste dagen brachten we door met, om het op z’n Surinaams 
te zeggen:  hangmatteren en parboreren.  Oftewel, in je hangmat 
liggen met een biertje binnen handbereik. 

Harry van der Grinten
 

met de korjaal over de rivier
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“Als je eraan denkt om weer eens naar het 
theater of een museum te gaan en je bent op 
zoek naar prettig gezelschap, dan zou je con-
tact op kunnen nemen met Vier het Leven. Het 
is even een stap die je moet zetten, maar je 
krijgt er zoveel plezier, vriendschap en aan-
dacht voor terug! Dat maakt het echt meer 
dan de moeite waard,” legt Dorothé uit op de 
vraag wat de stichting Vier het Leven doet. 
Het principe is eenvoudig: als je houdt van een 
goed concert, een musical, een museum, film 
of theater, 65+ bent, en je ziet er tegenop om 
alleen te gaan of je voelt je niet mobiel genoeg, 
dan schrijf je je in als Gast bij de stichting. Je 
krijgt dan elke vier of vijf maanden een pro-
gramma thuisgestuurd. Daaruit maak je een 
of meerdere keuzen.

En de stichting doet de rest. Dat wil zeggen, 
op de dag van de voorstelling komt een vrijwil-
lige gastheer of -vrouw jou en nog een paar 
medegasten met de auto ophalen, desnoods 
komt er een taxi. In het theater is je plaats ge-
reserveerd en staat een drankje klaar. Rollator 
of rolstoel? geen probleem, de gastheer/vrouw 
regelt het voor je.

Voor de gasten is het kinderlijk eenvoudig. 
Maar achter de schermen is het een heel ge-
regel. “Per activiteit, voorstelling, of uitvoe-
ring stelt een regionale coördinator een heus 
draaiboek op met de adressen van de gasten, 
eventuele bijzonderheden waaraan gedacht 
moet worden, een planning van de uitvoeren-
de gastvrouwen en reserves” vertelt Dorothé. 
De uitvoering van het draaiboek, zoals opha-
len, verzorgen en weer thuisbrengen wordt 
gedaan door vrijwilligers. Alleen de regionale 
coördinatoren krijgen betaald; vrijwilligers 
krijgen hun kaartje vergoed. Maar de echte 
beloning voor hen is de voldoening. “Ik kan er 
enorm van genieten als ik zie hoe onze gasten 
genieten. Zelfs als de voorstelling wat tegen-

valt blijft het een heerlijk uitje, waar je andere 
mensen, gelijkgestemden treft. Je hebt iets 
gemeenschappelijks, je voelt je gezien en ge-
waardeerd en je bent er even uit.”

Even door het programma tot en met juli bla-
derend, kom je een aantal grote namen tegen, 
zoals “die Zauberflöte”, “My fair Lady”. Cristi-
na Branco, Claudia de Breij en Frank Boeijen. 
En wat kost het? Dat is voor elke voorstel-
ling natuurlijk anders. Maar feitelijk werkt de 
stichting met de kostprijs van een kaartje en 
berekent daar een opslag bij voor drankjes en 
coördinatie. 
Toch blijven aanvullende middelen nodig. Die 
werft de stichting via sponsors en subsidies. 
De ondersteuning van de Vriendenloterij voor 
de komende jaren is dus een geweldige stimu-
lans voor Vier het leven. 
We hebben deze vrienden zeker hard nodig als 
we binnenkort met z’n 3,5 miljoen 65-plussers 
zijn!

Voor meer informatie, of als je je aan wilt mel-
den als gast of vrijwilliger: 035-5245156 of 
www.4hetleven.nl

Jan de Koning

VRIENDENLOTERIJ ONDERSTEUNT

VIER HET LEVEN

Op 20 februari maakte de Vriendenloterij bekend dat zij de komende vijf jaar Vier het leven 

als goed doel gaat ondersteunen. Dorothé Derks, een toegewijd vrijwilliger en inwoner van 

ons dorp, attendeerde de redactie van de Oorschelp op deze sympathieke stichting. 

Met een hartje van chocola en een kopje groene thee nemen we het wel en wee van de 

stichting nog eens door in de prachtig ingerichte studio van Dorothé en Jan. 

Stichting Vier het Leven ontvangt een cheque van de Vriendenloterij
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Ik zal u komende nummers van de Oorschelp 
proberen te vermaken met mijn verzameling 
van souvenirs van de Heilig Landstichting. 

Ik heb tientallen lepeltjes, speldjes en honderden an-
sichtkaarten. 
Dit keer een bijzonder exemplaar uit mijn collectie; een 
zgn. keramische doorroker met beschilderde kop. 

Gezien de productieperiode van de pijp (vanaf 1917) en 
de beschildering, de uitbreiding van de gebouwen om de 
kerk: klooster en pastorie annex museum, is hij van na 
1920. Aan roken werden toen andere associaties gehan-
gen dan nu het geval is. 

Als je goed kijkt zijn op de afbeelding gebouwen aan el-
kaar geschilderd die in werkelijkheid los staan. Ook is er 
al een idee van een afbeelding in het balkon boven de 
ingang. Of is het schaduw? De kerk ligt op een verhoging 
met een trappenpartij ervoor.  

De pijp is gemaakt door de firma Van der Want & Barras 
in Gouda, onder de merknaam Hollandia modelnummer 
210.  De pijp kostte indertijd fl. 3,50, wat toen een heel 
bedrag was. 

In 1917 werd de fabriek omgedoopt in ‘Regina’;  dit was 
een aardewerkfabriek die met name plateel fabriceerde. 
Ik heb enkele souvenirs gesigneerd ‘Regina’ en ‘Heilig 
Landstichting’ in de verzameling. 

Iets voor een volgende keer.  

Huub Schoot 
Lid Heemkundewerkgroep Heilig Landstichting.

AANDENKEN AAN DE 

HEILIG LANDSTICHTING

pijp met afbeelding van Heilig Landstichting
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{ advertentie }

VEGETARISCHE-RECEPTEN-ESTAFETTE 

Ik heb gekozen voor een niet al te moeilijk recept, dat je 
bovendien ook aan kinderen kunt slijten: Pannenkoeken, 
maar dan anders. 
Het stokje (de pollepel) ga ik doorgeven aan Pieter Smit. 
Hij heeft al toegezegd en wil ook graag een bijdrage 
leveren. 

 

RECEPT HARTIGE PANNENKOEKENTAART

Ingrediënten

• 400 gr. kastanjechampignons of gemengde 
paddenstoelen

•  1 kuipje Hüttenkäse
•  Groene Zwitserse strooikaas of Parmezaanse kaas
•  50 gr. geraspte kaas
•  1  fijngesnipperde ui
•  Zout, peper en Italiaanse kruiden of Herbes de 

Provence
•  1 eetlepel bloem 
•  4 eieren
•  1 dl. melk
•  100gr. bloem

Bereiden

1. Doe de bloem in een ruime kom. Voeg voor het pan-
nenkoekenbeslag de 4 losgeklopte eieren en de melk 
toe en roer goed door tot er een dun, glad beslag is. 
Zonodig nog wat melk toevoegen als het beslag te 
dik is.

2. Snijd de paddenstoelen klein (in plakjes en daarna in 
blokjes). 

3. Snipper de ui. Fruit de ui aan en voeg als deze glazig 
zijn de paddenstoelen toe. Zonodig wat boter en/of 
olie toevoegen, want de paddenstoelen nemen veel 
vocht en vet op. 

4. Als de paddenstoelen gaar zijn een lepel bloem 

toevoegen en even mee laten garen. Voeg dan de 
Hüttenkäse toe en warm nog even door totdat de 
paddenstoelen/kaasragout wat is gebonden.

5. Bak 6 tot 7 dunne flensjes. Laat die iets afkoelen. 
Vet een springvorm van 24 cm in of bedek de bodem 
en de rand met bakpapier.

6. Begin met een pannenkoek en smeer daar een 
dunne laag paddenstoelenragout op. Bestrooi met 
de groene kaas of Parmezaanse kaas en strooi er 
wat geraspte kaas over. Dan weer een pannenkoek 
en beleg ook deze. Dek de bovenkant af met de laat-
ste pannenkoek en bestrooi deze met de rest van de 
geraspte kaas. 

7. Zet de pannenkoekentaart 30 à 40 minuten in een 
voorverwarmde oven op 175°.

Eet smakelijk! 

Petja Klaarhamer
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TOEKOMSTVISIE OP DUURZAAMHEID

De werkgroep Duurzaamheid is voortgeko-
men uit het project Visie op de toekomst van 
ons dorp van 5 jaar geleden. Uit een enquête 
kwam het thema Leefbaarheid naar voren 
als een van de speerpunten net als bewe-
gen, de jeugd etc. In het begin was er destijds 
niet eens zo heel veel belangstelling voor dit 
thema, maar gaandeweg werd de werkgroep 
steeds enthousiaster en actiever. Inmiddels is 
het thema leefbaarheid dus het thema Duur-
zaamheid geworden.

Duurzaamheid, wat verstaan jullie daar 
allemaal onder?

Het gaat echt niet alleen maar over ener-
gie opwekken en besparen; maar ook over je 
leefomgeving, het wonen; wat je eet en wat 
dat met het klimaat doet; de biodiversiteit, de 
vogels en de bijen; de sociale duurzaamheid, 
zorgen voor elkaar, burenactiviteiten etc. Het 
is ongelofelijk breed en we kunnen met ons 
clubje natuurlijk maar een heel klein steentje 
bijdragen aan dit alles.

Dichtbij huis blijven

Tiny: ’We willen dicht bij huis blijven, bij het 
leven in ons dorp, anders wordt het een ver-
van-je-bed-verhaal en we willen een beetje 
aansluiten bij de seizoenen. In het najaar en 
de winter staat het thema ‘energie besparen 
en energie opwekken’ op de agenda: ‘wat je 
bespaart hoef je niet op te wekken’. Dus or-
ganiseren we activiteiten over zonnepanelen, 
warmtepompen, energie besparen, isoleren.
In de lente en de zomer willen we meer over 
het thema ‘wonen’ uitdragen: afkoppelen van 
regenwater, tegels uit de tuin halen zodat het 
water weg kan, voorlichten over biodiversiteit, 
hoe je insecten kunt lokken en bijenlinten kunt 

aanleggen. De gemeente vragen om meer va-
riëteit aan te brengen in de groenvoorziening 
in ons dorp. Bewoners van ons dorp mee laten 
denken en praten daarover.’
Mireille:’Voedsel is een thema dat altijd speelt: 
hoe kun je door op je voedsel te letten zorgen 
voor een leefbare wereld. De vegetarische 
week willen we elk jaar gaan herhalen.
‘Sociale duurzaamheid’ is ook een overkoepe-
lend thema, hoe zorg je voor elkaar, hoe blijf je 
in contact met elkaar, hoe geef je mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt een kans. Daar-
om kiezen we met de vegetarische buurtbar-
becue ook voor een bedrijf als Lekker Lokaal.’

Dat klinkt als de wereld willen veranderen. 
Hoe gaan jullie het aanpakken? Tot hoever 
wil je gaan? Waar kan ik terecht als ik mijn 
tuin wil veranderen? Voorstelbaar is dat 
een bedrijf bellen over zonnepanelen of 
tuinaanleg voorwerk vergt. Het zou fijn zijn 
als er gemakkelijk contact zou kunnen zijn 
met bewoners uit ons dorp over dit soort 
thema’s. 

Wij kunnen als klein clubje alleen een aanzet 
geven tot en faciliteren van activiteiten, de 
drempel omlaag brengen, informatie geven, 
prikkelen, paden vrijmaken. Door bijvoorbeeld 
mensen in de buurt die al wat verder zijn met 
energie opwekken of biodiversiteit met el-

We hebben afgesproken met Tiny Wigman en Mireille Nefkens van de werkgroep Duurzaamheid bij 

Tiny op de Meerwijkselaan. Midden in het bos staat haar kantoortje, nou ja kantoor… een prachtig 

houten huisje met alles er op en eraan. Je ziet alleen maar natuur om je heen en je begrijpt meteen 

dat voor Tiny alles wat met duurzaamheid te maken heeft heel belangrijk is: ‘voor mij is het amper 

een keuze’.

‘wat je bespaart 
hoef je niet op 
te wekken’. 
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kaar in contact te brengen. We willen de plat-
formfunctie uitbouwen door meer informatie 
op de website te plaatsen en informatie te 
verspreiden via Oorbelletje en Oorschelp, con-
tactpersonen bekend maken die advies kun-
nen geven. En natuurlijk meeliften met wat de 
gemeente doet. De gemeente heeft een loket 
duurzaamheid, ze geven folders uit die we 
kunnen verspreiden.

Hebben jullie zicht op wat er al gebeurt in 
het dorp? Hoeveel zonnepanelen er al zijn, 
wie koppelt er al regenwater af, wie heeft 
bijen, wie heeft een warmtepomp? Hoe ga 
je communiceren over de successen die 
jullie behalen? 

Nee, we hebben niet precies zicht op wat er al 
is in het dorp, maar dat is wel een idee voor de 
toekomst. We gaan ook delen hoeveel men-
sen mee hebben gedaan aan de vegetarische 
week, hoeveel mensen advies hebben ge-
vraagd over warmtepompen en zonnepanelen 
en dat soort dingen. We willen ons netwerk 
ook flink uitbreiden en een platform oprichten, 
bijvoorbeeld op de website, waar mensen vra-
gen kunnen stellen, initiatieven kunnen aan-
kondigen, zodat je meer een sneeuwbaleffect 
krijgt.

In een stralend winterzonnetje zoeven we 
zonder energie te gebruiken met de fiets de 
helling af terug naar huis.

Wim de Vries/Miep Thuijls
 

•  In manus tuas Pater zingen op Goede Vrijdag 30 maart 14.30-15.30 uur.

•  Zen en Zingen op Zondagochtend op Eerste Paasdag 1 april om 11.30 uur.

•  NIEUW: Inloopzazen en Dana Dokusan. Dokusan: persoonlijk onderhoud. Op Zondag 8 april tussen 10.30 en 12.30 uur. 

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

•  Gratis open les voor starters op zondag 8 april om 14.00 uur.

•  Zen voor starters 6 weken wo.avond of za.ochtend en 4 weken maandag- of dinsdagavond of vrijdagochtend. Start: 18 en 21 april.

•  Doorgaande Zengroepen op ma.avond en di.avond 19.45-21.30 en NIEUW: op vrij.ochtend 09.45-11.30. Instromen mogelijkl.

•  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)

{ advertentie }
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Op 29 november hield de werkgroep Duur-
zaamheid Heilig Landstichting voor de tweede 
keer een informatieavond in ’t Zaaltje. Dit keer 
kwam naast energiebesparing ook het opwek-
ken van energie aan bod. 

We hadden 3 inspirerende sprekers uitgeno-
digd:

• Joep van de Ven van CV Tuning
• Willy Vos van Holland gaat Duurzaam
• Jos van der Lint van het Loket Duurzaam 

Wonen Plus van onze gemeente Berg en 
Dal

In de vorige Oorschelp stond een uitgebreid 
verslag van deze avond en ook op de website 
van de Dorpsvereniging is veel informatie na 
te lezen.

De redactie van De Oorschelp bracht ons op 
het idee om het resultaat van de informatie-
avond wereldkundig te maken. En dat doen we 
hieronder natuurlijk graag.
• Eén dorpsgenoot heeft aangegeven graag 

een quick-scan te willen laten uitvoeren 
door CV Tuning. Een afspraak hiervoor was 
gemaakt maar kon niet doorgaan dus wie 
weet komt die er alsnog.

• 9 Huishoudens maakten een afspraak 
met Willy Vos. Zij hebben serieuze be-
langstelling om zonnepanelen te gaan 
leggen op het eigen dak. Willy gaat bij 
dorpsgenoten thuis na of het dak en de 
ligging geschikt zijn voor panelen. En als 
dat zo is stelt hij een maatwerk offerte op.  
De kans is groot dat deze 9 dorpsgenoten 
overgaan tot plaatsing van panelen en dan 
ontvangen we een korting van 9%. Super-
tof, dat is bijna maximaal.

• En 8 huishoudens hebben serieuze in-
teresse getoond in het meedoen met de 
Postcoderoosregeling van onze gemeente. 
Zonne-energie maar dan via de panelen op 
het dak van een ander. Een mooi aantal.

Dus over een paar maanden is ons mooie dorp 
weer een flink stuk duurzamer geworden.

De werkgroep Duurzaamheid gaat aan de slag 
met nieuwe activiteiten rondom huis en tuin. 
Dus houdt de berichtgeving goed in de gaten.

Vriendelijke en duurzame groet van ons.
Namens de Werkgroep Duurzaamheid,

Mireille Nefkens

WAARTOE LEIDT EEN INFORMATIEAVOND?

ENERGIEBESPARING EN -OPWEKKING IN 

HEILIG LANDSTICHTING.

Activiteiten in het dorp
“De stuiterende ballen”

 
Donderdags tussen 12.00 en 14.00 uur in het Zaaltje 
nemen Wim de Vries en Jan de Koning de biljartkeu ter 
hand en buigen zich over het groene laken. 

‘We zijn geen echt serieuze biljarters, we willen ook graag 
praten onder het biljarten. Ons maximum ligt op vier 
caramboles. We vinden de schoonheid van de carambole 
belangrijker dan de score. Soms mag je hem gewoon 
overdoen als het niet meteen lukt.’
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Op woensdag 18 april houdt  Klaas Bouwer een 

inleiding over “De buitenplaats Brakkenstein en 

zijn bewoners”. 

Begin maart is zijn boek over dit onderwerp 
verschenen bij uitgeverij Valkhofpers te 
Nijmegen.

In de lezing wordt ingegaan op de geschiede-
nis van het park vanaf omstreeks 1650, het 
landhuis en de hortus. 
In de 20ste eeuw woonden op Brakkenstein de 
families Van Hövell tot Westerflier en Jurgens. 
Later werd de villa een neurologische kliniek.
 
Het boek wordt op deze avond ook verkocht 
(€ 24,95) en op verzoek gesigneerd door de 
auteur.

Plaats: ’t Zaaltje, Carmelweg 4, 6564 HA Heilig 
Landstichting. Aanvang 20.00 uur. 
Toegangsprijs € 4,-- inclusief koffie/thee.

BOEKBESPREKING

Jelle in actie om al 
het vuurwerk in Heilig 

Landstichting op te ruimen. 
Drie grote zakken vol had hij 

verzameld. Hij kwam bij opa de 
“grijper” halen om alles op te 

pakken.

Marja van Rossum

JONGSTE ‘DAR-MEDEWERKER’ RUIMT VUURWERK OP

JELLE
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We kennen het allemaal: familie, buren of 
vrienden komen op een gegeven moment 
op bezoek met in hun kielzog een doos met 
plantjes. 
‘Zo leuk, deze waterplant! Hij bloeit geel, doet 
het altijd en heeft niks nodig.’ ¹
‘Ik heb wat stekken klimop voor je meegeno-
men. Voor op die kale muur.’ ²
‘Groeit als kool, dit plantje. En het heeft zulke 
lieve roze bloempjes.’
De goede gevers hebben gelijk. Hun geschen-
ken breiden zich uit in hun tuin, die, indien ze 
niet ingrijpen, meer op een monocultuur gaat 
lijken dan een kleurrijk tapijt. Want sommige 
planten  slaan zo goed aan, dat alles in de om-
geving wordt weggedrukt en ondermijnd. 

Onlangs zag ik in de vijver van een buurtgeno-
te een dergelijke monocultuur. Haar vijver was 
een  poel met gele lis geworden, waartussen 
het water nauwelijks meer te zien was. Hier en 
daar ontwaarde ik wat eendenkroos dat, een 
woekeraar van zichzelf, hier het onderspit aan 
het delven was.  
Ook klimop is een goed voorbeeld. Ja, die muur 
of dat hek is razendsnel begroeid, maar daar-
na zit u ermee. Als u even niet kijkt, kruipt het 
uw hele tuin door, klimt in uw bomen en be-
dekt uw terras. 

Wat heeft dit hierboven nu met onderhouds-
arm tuinieren te maken?  Wel, krijgertjes zijn 
dus planten die het bij de schenker heel goed 
doen; er was meer dan genoeg. Dat moest 
weg, naar de klicko, of naar u. Dat laatste is na-
tuurlijk leuker; iets weggeven is altijd leuk.  En 
u bent blij, variatie is broodnodig in de siertuin. 
En dus plant u die geranium met snoezige roze 
bloempjes, dat lamium met zilver-gestreept 
blad, of die ajuga, die nu ineens overal in het 
gazon het kopje opsteekt. ³

Soms neemt uw vriendin nog een extra ca-
deautje mee: een geniepig stukje zevenblad, 
verstopt tussen de wortels  van het eupato-
rium, of het steeltje van een pispotje, dat zich 
juichend door uw struiken gaat slingeren om 
nooit meer te verdwijnen.  

Daar moet u dan mee aan de slag. U trekt de 
klimop weg tot u een ons weegt, de zilveren 
blaadjes van de lamium hangen u de keel uit 
nu ze overal verschijnen en het zevenblad, de 
pispotten  kosten u elke week  een uur om ze 
een beetje onder controle te houden.  U denkt 
er bijna over om tot een onderhoudsloze tuin 
over de gaan en de boel maar de boel te laten. 

Kortom: vraag de goede gever naar de eigen-
schappen van de plant, controleer de aarde op 
meelifters,  weiger alles wat invasief is en laat 
je tóch nog verrassen.
Want hoewel de munt  in de meeste tuinen 
een nauwelijks te beheersen monster is, heb ik 
er al veel gehad die eerst heel aardig  groeiden 
(ik bekeek hem met argusogen en stond elke 
week met de snoeischaar naast hem),  maar 
vervolgens eerder kleiner dan groter werd. Het 
jaar nadien was hij verdwenen.  
En waarom? Ik zou het echt niet weten. 

Marion Meulenbroek

¹ Gele lis in de vijver kunt u in een emmer 
planten.  De bovenrand zo’n  5 cm onder de 
waterspiegel. 

² Er is ook langzaam groeiende klimop. Die 
laat zich tevens stekken. 

³ Bekende woekeraars kunnen met 
rhizomenbegrenzer binnen de perken 
blijven. Of met een stukadoorsemmer. 

DE TUIN

KRIJGERTJES EN WEGGEVERTJES

Roel Pluijm, nieuw lid exploitatieteam ‘t ZaaltjeGele Lis aan de rand van een vijver
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Het bestuur van ’t Zaaltje ging na het vertrek 
van de vorige beheerder op zoek naar een ver-
se kracht die het exploitatieteam komt ver-
sterken. En daarin slaagden ze met de komst 
van Roel Pluijm. 

Wellicht kent u hem al, want Roel Pluijm voert 
zijn dagelijkse werkzaamheden al een aantal 
maanden uit. Roel woont in Ubbergen met 
zijn vrouw José. Ze hebben een zoon en twee 
kleinkinderen: Ruben van 4 en Sophie van 7 
jaar en daar is hij dol op. En in zijn vrije tijd 
rijdt Roel graag op zijn gele BMW R1100 RS. 
Naar ons dorpshuis rijdt hij bijna altijd op een 
hele andere fiets, één met trappers. Want Roel 
houdt van fysiek bezig zijn en dat past goed bij 
zijn regel- en schoonmaaktaken voor ’t Zaaltje 
en het Bosduiveltje. 

Roel is een echte 
doener, zijn hele 
leven al. Hij werk-
te lange tijd bij 
Hendrix internati-
onaal in Boxmeer 
en reisde een 
aantal jaren de 
hele wereld over 
totdat dit bedrijf 
werd overgeno-
men en Roel in 
1994 van de een 
op de andere dag 
op straat kwam 
te staan. Hij 
schoolde zich om 
en ging hypothe-
ken en verzeke-
ringen verkopen 
bij De Huizenier 
Nijmegen. Toen 
dit bedrijf werd 
o v e r g e n o m e n 
was Roel 62 jaar 
en ging hij met 

vervroegd pensioen. Maar dat betekende niet 
dat hij stil zat. Naast zijn werk is Roel al sinds 
1982 beheerder van de Ubburch, het dorpshuis 
in Ubbergen. In deze periode behaalde Roel 
ook de diploma’s Sociale Hygiëne en Café be-
drijf. Daar heeft hij een rijke ervaring opgedaan 
als beheerder. Deze baan bij de Ubburch houdt 
per 1 maart 2018 op omdat dit dorpshuis bin-
nen niet al te lange tijd wordt afgebroken. Een 
afscheid met de wethouder Weyers staat op 
die dag gepland. Ook in de politiek was Roel lo-
kaal en provinciaal actief. Hij was bestuurslid 
en penningmeester van Combinatie90 en ver-
vulde dezelfde functies voor de Nieuwe Partij 
Gelderland (NPG).

Roel heeft een goed contact met de andere 
leden van het exploitatieteam van ons dorps-
huis. Dat team bestaat uit: Wim de Witte, Ca-
sper van Eijck en Karina Crajé. Gerard Scheen-
stra, de voorzitter van het bestuur van het 
dorpshuis, coördineert de taken van dit team. 
Voor Roel is belangrijk dat je vertrouwen hebt 
in mensen met wie je samenwerkt. Vanaf no-
vember vorig jaar is Roel bijna dagelijks actief 
in ’t Zaaltje en het vertrouwen is er. Hij beleeft 
veel plezier in het uitvoeren van zijn taken in 
ons dorpshuis. Contact met mensen geeft 
Roel energie, daarbij kiest hij meestal een 
dienstverlenende rol op de achtergrond. En 
laat dat nu precies goed passen bij zijn rol bin-
nen het exploitatieteam! Zorgen dat voor de 
dagelijkse activiteiten alles reilt en zeilt en op 
rolletjes verloopt en de mensen tevreden zijn. 
Dus als u iets vol vertrouwen bezig ziet zijn en 
hoort zoemen in ons dorpshuis dan is het vast 
en zeker Roel.    

In de komende OORSCHELP introduceren we 
de andere leden van het exploitatieteam.

Succes Roel. 
Wim de Vries

BEZIGE BIJ ZOEMT IN ’T ZAALTJE

ROEL PLUIJM

Sinds november 2017 bezoekt een bezige bij bijna dagelijks ons Dorpshuis ’t Zaaltje. 

Opruimen, de vaat en vegen en zuigen, het is een drukte van belang.

Maar wie is toch die bezige man?

Roel Pluijm, nieuw lid exploitatieteam ‘t Zaaltje



22 nummer 46, jaargang 12

{ advertentie }

Op maandag 19 maart brengt projectkoor Dolce Musica 
een avond met passiemuziek van Bach, Mozart en 
Charpentier.
Het 45 leden tellende koor wordt begeleid door leden van 
het Nijmeegs Studentenorkest en staat onder leiding 
van Martien Musters.
Aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis, maar een 
vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld

Zaterdag 21 april brengt Ensemble Intervalli o.l.v. 
Marianne Salden, met Schola Voces Caelestes o.l.v. 
Hanneke van der Grinten een programma met werken 
van Josquin, Gombert, Tallis, Morales en Monteverdi, met 
als titel:”Jezus, een gezongen biografie.”
Aanvang 20.15 u

Op zaterdag 26 mei geeft het Nijmeegs Byzantijns Koor 
een concert . Aanvang 19.30 u

IN DE CENAKELKERK

CONCERTEN

PAASEIEREN ZOEKEN 

In het paasweekend zal op zaterdag 31 maart rond 10.30 uur de paashaas 
rondhuppelen in het speeltuintje!  
Alle kinderen zijn welkom om eieren te komen zoeken!

Het Oranje Comité       
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{ advertentie }

DAMES – BEWAAR DIT
ERVAREN COUPEUSE maakt 

DAMES- HEREN- EN KINDERKLEDING.

Tevens GORDIJNEN, KUSSENS ENZ. 

Ook voor HERSTEL- EN VERMAAKWERK.

Zéér redelijke vergoeding. Bel Coby 06-52157020
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VERBINDING

co
lu

m
n

De voetbaltreurnis maakte ons massaal 
depressief, de vele medailles in Pyeongchang
deden ons collectief glunderen – maar pas 
echt samen en in verbinding voelen we ons 
als het weer tover- en smeermiddel is. In alle 
seizoenen gaat dat op. IJs en weder dienende 
is nu natuurlijk het winterweer actueel. Als 
ik dit stukje schrijf en uit het raam kijk, zie ik 
een strakblauwe hemel met een stralende zon 
en dat is al heel wat dagen aan de gang. Het 
straalt een en al ‘vorstelijkheid’ uit, dit weer. 
En de vooruitzichten waren goed. Flinke vorst 
de komende dagen! Had het erin gezeten? Een 
elfstedentocht? Het verschijnsel, waarin weer, 
Hollandse saamhorigheid, Fries’ cultuurgoed 
en sportieve prestaties samenkomen; de 
Tocht der tochten…

Aanvankelijk wilde ik mijn stukje over deze 
historische gebeurtenis laten gaan, al wonen 
wij dan in Heilig Landstichting, maar nu de 
deadline (1 maart) van de Oorschelpkopij 
nadert, denk ik dat ik er toch van af moet 
zien. In het weekend wordt immers een 
grote spelbrekende dooiaanval verwacht. 
Dat het gonsde in Friesland, dat Leeuwarder 
studenten met behulp van chemische 
technologie de natuur te hulp wilden 
schieten, dat op Friese sloten en vaarten 
een vaarverbod was afgekondigd en dat 
ijsmeesters zich sterk maakten – dat alles 
nemen we thans  maar voor lief. Jammer.

Dat neemt niet weg dat op de laatste dagen 
van februari de schaatskoorts stad en land 
in een ferme greep hield. Wat was het koud 
hè! De ijzers kunnen uit het vet, eindelijk 
ouderwets schaatsen, de schaatspret is 
begonnen, it giet een piepklein beetje oan in 
Amsterdam, als ik ijs zie dan moet ik erop, 
kopten de kranten. Maar ook was duidelijk dat 
het van korte duur zou zijn. Dit was het door 
weermannen en media gevelde vonnis: een 
beetje ijspret, maar niet op meren en plassen 
en ook niet lang meer, want: ijsmeester in 
spanning - zon en wind vergallen schaatspret. 
Bij ons kon je eind februari nog terecht op de 
Oude Waal waarvan Nieuws uit Nijmegen een 
prachtige dronevideo op internet zette. Hij 
staat er nog….

Wij wenden ons thans tot twee andere 
zaken die de gemoederen in ons dorp bezig 
houden en ook zo hun eigen samenbindende 
kracht hebben: de griep en dorpsommetjes. 
Terwijl mijn dierbare gade in het zonnige, 
maar o zo koude Zeeland verblijft, werd ik 
hier als onbestorven weduwnaar getroffen 
door de griep. Zoals tientallen anderen in 
ons dorpje. Griepprik? Ja hoor die had ik, 
maar dat schijnt er nauwelijks toe te doen, 
las ik ergens.  Een vriendin voorzag mij van 
een potje kippensoep. Nr 1 voedingstip bij 
griep. Heel lief. En overbuurman Jan zaagde 
een joekel van een afgebroken boomtak 
voor me in stukken. Misschien moeten we 
in ons dorp toch eens beginnen met een 
griep-app waarop we ons naar hartenlust 
tegenover elkaar kunnen beklagen. En voor 
tips natuurlijk.  Je hebt zelfs al griep-vlogs, 
maar dat lijkt me allemaal wat te breed 
bemeten. Over je griep zeuren moet wel iets 
intiems houden. In Trouw las ik, niet tot mijn 
verwondering: was de griep eindelijk op zijn 
retour, keert het virus ineens weer terug. 
Gezondheidsinstituut Nivel maakte gisteren 
bekend dat 155 op de 100.000 Nederlanders 
zich met griep bij de huisarts hebben gemeld. 

Over naar de dorpsommetjes. Goed nieuws, 
want ons eerste HLS-ommetje heeft het licht 
al gezien door toedoen van Pim en Frans; 
3,7 kilometer. Start bij de Nijmeegsebaan 
tegenover Rozenhof, waar een prachtig 
tweetalig paneel komt met 
saillante details uit WOII. De hele 
route staat in cultuur-historisch 
perspectief. Er komt nog een 
andere route aan (Vier Perken) 
die het bos van Westermeerwijk 
ingaat en meer de natuur-
historische benadering kiest. De 
routes zullen straks aansluiten 
op ommetjes uit andere buurten, 
zodat er een heel netwerk van 
aansluitende gedenkwaardige 
wandelingen ontstaat. 
Wat kan er verbindender zijn dan 
dat? En het werkt in elk seizoen! Dick Verstegen


