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ONTHULLING
WHATS APP
BUURTPREVENTIE
BORD
in dit nummer o.a.:
van de redactie van de voorzitter schatkamer voor pelgrims
nieuwe bewoners de tuin vegetarische recepten estafette
le souk een oranje partijtje heemkundekring afscheid
bijzondere reizen activiteiten de column etc.
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VAN DE REDACTIE

IN

dit voorjaarsnummer van de Oorschelp natuurlijk de vaste rubrieken
over mooie tuinen, de vegetarische
recepten estafette, concerten, mooie reizen en
wel driemaal nieuwe bewoners die we graag
aan jullie willen voorstellen.
En daarnaast lezenswaardige verhalen over
onze dorps-whattsapp buurtpreventie, de
viering van koningsdag voor jong en oud, een
lezing over de bedoeïenen in de Zuid-Sinai, een
nieuw restaurant Le Souk op het terrein van
Orientalis met een verrassende bedrijfsformule, aandacht voor ouderen met dementie
in ons dorp en natuurlijk verrassende historie van de Heemkundekring. De Cenakelkerk
komt prominent aan bod in een boekverslag
en daarnaast een pakkende afscheidsbrief.

En nog veel meer nieuws over ons dorp. Al
die copy dat maakt ons als redactie blij. Op de
achterkant tenslotte de vertrouwde column
die wij van harte aanbevelen.
Wij als redactie wensen u veel leesplezier.

De volgende Oorschelp verschijnt half september.
Copy graag aanleveren voor 1 september en sturen
naar oorschelphls@gmail.com.

Correctie oorschelp 46: samenvatting algemene ledenvergadering Dorpsvereniging
Onder “wisselingen” bij stip 4 moet staan:
- De heer Hans van de Kamp zal samen met de heer Tom Smit de nieuwe kascommissie voor
2018 vormen.
Onder verslag kascommissie moet staan:
- de kascommissie bestaande uit de heren Pim Spaan en Hans van de Kamp.

COLOFON

REDACTIE

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

Miep Thuijls, Wim de Vries,
Marleen Moggré, Jan de Koning,
Caroline Wienen (vanuit de
Dorpsvereniging).
Jan Lücker (vormgeving)

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

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

De OORSCHELP wordt gedrukt door Druk & Vorm, Heyendaalseweg 241, 6525 SH Nijmegen
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BESTUREN VAN DE DORPSVERENIGING: LEUK!
Op 5 maart 2007 is de dorpsvereniging opgericht. En zijn de statuten vastgesteld. Die kunt
u vinden op de website van de dorpsvereniging. Daarin is ook het doel beschreven:

DOEL
Artikel 2.
1. De vereniging heeft ten doel:
het behartigen van de belangen
van de bewoners en toekomstige
bewoners van Heilig Landstichting en
al hetgeen hiermee rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn. Deze belangen
dienen betrekking te hebben op de
woon- en leefomstandigheden in de
ruimste zin en omvatten ondermeer
ruimtelijke ordening, milieu, welzijn
en gezondheid alsmede verkeer en
veiligheid.

nieuws van de
dorpsvereniging

VAN DE VOORZITTER
met bewoners zijn makkelijk te leggen en te
onderhouden. Leuk is dat je elkaar geregeld
tegenkomt, of het nu op de fiets is of bij een
ommetje, vaak is dit aanleiding tot een praatje.
Kortom: besturen van de dorpsvereniging is
een hele leuke taak! Die ook nog heel bevredigend is.
Omdat de maximale zittingsduur van 6 jaar
van twee bestuursleden is verstreken, zijn we
op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Wil je je steentje bijdragen aan ons dorp?
Ben je geïnteresseerd in ervaring opdoen in
het bestuur?
Meld je aan via dorpsvereniging@gmail.com
of neem contact op met mij 06-10925097. Je
kunt natuurlijk ook bij een van de andere bestuursleden terecht.
Lies van Campen (Voorzitter)

Wat doen we als bestuur van de
dorpsvereniging?
In het bestuur hebben we de vaste rollen van
voorzitter, secretaris en penningmeester. Als
bestuurslid kies je voor taken waar je affiniteit mee hebt. De dorpsmail, contacten met
organisaties en groepen in het dorp en met
de gemeente, organiseren van evenementen,
timmeren van de kasten voor de dorpsbieb: er
is veel ruimte voor eigen initiatief! De tijd die
we er aan besteden buiten de vergaderingen
kan dus variëren.
We vergaderen iedere eerste woensdag van
de maand van 20.00 tot 22.00 uur in ‘t Zaaltje.
We hebben een vaste agenda die we langs lopen en soms komen dorpsbewoners spontaan
langs om een onderwerp te bespreken.
Het bijzondere van besturen van deze dorpsvereniging is, dat het heel concreet en dichtbij is. Het dorp is overzichtelijk en contacten

Het bestuur van de dorpsvereniging. Van links naar rechts: Theo de Witte,
Han van Wijk (penningmeester), Josine de Groot, Paul van Vliet (secr.), Lies van
Campen (vz), Caroline Wienen, Margreet Mooren.
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DE CENAKELKERK VAN DE HEILIG LANDSTICHTING

EEN SCHATKAMER VOOR PELGRIMS
Museum Catharijneconvent heeft in 2017 het
initiatief genomen tot het “grootste museum
van Nederland”. Dat museum bestaat voorlopig uit het museum zelf, elf kerken en twee synagogen. Een van die kerken is de Cenakelkerk
van de Heilig Landstichting.
De pastoor van de Cenakelkerk, prof. Dr. Herwi
Rikhof, heeft een schitterend boek geschreven om die monumentale kerk te presenteren.
Schitterend in meerdere opzichten. Natuurlijk
vanwege de prachtige foto’s van het kerkgebouw, maar niet minder vanwege de tekst.
Het boek is getiteld “Een schatkamer voor pelgrims”. Het biedt, in drie delen, een beschrijving van het kerkgebouw en zijn mozaïeken en
schilderingen.

Het eerste deel stelt, bij wijze van eerste kennismaking, de niet vanzelfsprekende combinatie van “schatkamer” en “pelgrim” aan de orde.
In het tweede deel “Een kerk over de kerk”
wordt aandacht gevraagd voor drie onmiddellijk in het oog springende keuzen van de architect Jan Stuyt en de beeldend kunstenaar Piet
Gerrits. De eerste keuze was een koepelkerk
te bouwen met een aantal zijkapellen. Vervolgens ging Piet Gerrits bij de versiering van de
kerk uit van het Cenakel, de bovenzaal waar
Jezus het Laatste Avondmaal vierde met zijn
leerlingen. En waar volgens de overlevering
de leerlingen bijeen waren op Pinksteren, het
moment waarop de kerk is gesticht. De vroege
geschiedenis van de kerk vinden we terug in de
afbeeldingen in de koepel.
Als derde valt bij binnenkomst de absis op, de
half ronde afsluiting van het kerkgebouw, die
de aandacht van de beschouwer trekt door de
goudkleurige achtergrond van de verbeelding
van het hemelse Jeruzalem. In het derde deel
worden onder de titel “Het mysterie van de
maan” de verhalen die in de kerk zijn afgebeeld
toegelicht. Een afbeelding is al een interpretatie van een verhaal. Het “schitterende” is dat
de auteur in de lijn van die afbeeldingen een
duiding geeft van die geloofsverhalen voor
mensen van onze tijd.
Van harte aanbevolen!
Dick Akerboom

De pastoor van de
Cenakelkerk
prof. Dr. Herwi Rikhof,
heeft een schitterend
boek geschreven om die
monumentale kerk te
presenteren.
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TITIA LINDNER EN ROBERT-JAN KROEZE

NIEUWE BEWONERS - 1
In een adem “FANTASTISCH” roepen Titia en Robert-Jan tegelijk als ik hen vraag hoe het hen bevalt om
in ons dorp te wonen aan de Pauluslaan 7. Wat vinden jullie dan zo fantastisch? Het ruime huis, de rust,
de zang van de vogels, de specht in de tuin en de heerlijke speeltuin die zo dichtbij is dat de kinderen
er zelf naar toe kunnen lopen, is het klinkklare antwoord.

Hoe zijn jullie in ons dorp terechtgekomen?
Het is allemaal begonnen doordat ik een tijdelijke baan kreeg aangeboden bij de Maartenskliniek, zegt Robert-Jan. We wilden voor de
kinderen niet verkassen want van vriendjes en
school verwisselen is een hele ingreep. We besloten met frisse tegenzin dat ik door de week
in de buurt van Nijmegen zou gaan wonen en
Titia met de kinderen in Amsterdam zou blijven. Ik zag daar vreselijk tegen op maar tegelijk was het een fijne en uitdagende baan als
orthopedisch chirurg. Uiteindelijk zijn we, na
deskundig advies, op onze schreden teruggekeerd en vonden voor ons allen een huurhuis
in Berg en Dal. De kinderen gingen daar naar
de Titus Brandsma school. Toen ik voor vast
in de Maartenskliniek kon blijven hebben we,
omdat we de kinderen niet van school wilden
laten wisselen, een cirkel getrokken met als
middelpunt de school van de kinderen. Binnen
die cirkel moest het nieuwe koophuis komen
te liggen en zo kwamen we ook terecht op de
plek waar we nu sinds december 2017 heerlijk
met zijn vijven wonen.
Jullie drie kinderen Kasper van 8, Oscar van
6 en Fenne van 4 jaar waren al een keer op
bezoek bij mij. Hoe bevalt het hen hier?
Het bevalt hen alle drie super. Titia vertelt: “ Ik
was op een middag boven bezig en ik vond het
verdacht stil beneden. Ik dacht dat gaat niet
goed, ik ga maar eens polshoogte nemen. Zitten ze alle drie rustig ergens ver van elkaar af,
te spelen en te tekenen. Nou, dat had ik nog
nooit meegemaakt. Heerlijk nu hebben ze de
ruimte in huis maar ook buiten.”
Maar ook in de tuin spelen is hier super voor
ze en ze gaan regelmatig alleen naar de speeltuin. Kasper en Oscar zitten allebei op hockey
hier vlakbij en Fenne zit op zwemles en dat
vindt ze geweldig, ze is meer onder water dan
erboven te vinden. Ook wil ze graag op dansles

want ze danst de hele dag door.

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
Tijdens de opleiding in het Boven-IJ Ziekenhuis
in Amsterdam leerden we elkaar kennen. Titia volgde de opleiding interne geneeskunde
en Robert-Jan chirurgie. Titia vertelt: “ Ik vond
hem gelijk een geweldig leuke vent en zo is het
gekomen.” Later toen Kasper op komst was
besloten we samen dat ik meer voor de kinderen zou gaan zorgen omdat we ze niet de
hele week naar de BSO wilden sturen. Ik ben
vervolgens de opleiding voor verslavingsarts
gaan volgen in Nijmegen en ging werken bij de
Jellinek, een instelling voor verslavingszorg. En
nu werken we allebei in Nijmegen, ik half-time
bij Iriszorg als verslavingsarts en Robert-Jan
met een volle baan bij de Maartenskliniek.
Wat zijn jullie hobby’s?
“Ik”, vertelt Robert-Jan, “vind het fijn om mijn
hoofd leeg te maken op de mountainbike en
dat kan hier geweldig goed.” En Jij Titia? “Ik
speel op de woensdagavond hockey en ben
coach van het hockeyteam van Kasper. Samen
vinden we het fijn om te reizen en nu gaan we
met de kinderen naar Zweden.”

6

nummer 47, jaargang 12

Hoe ervaren jullie het wonen in de
Pauluslaan?
De saamhorigheid hier is groot en dat waarderen we erg. Met nieuwjaar was er een Pauluslaan bijeenkomst en we hebben de Pauluslaan-App. Ook mooi:de oppas woont in de
buurt, erg handig en fijn. Ook koningsdag was
een belevenis met jeu-de-boule en springkussen.

En als laatste punt, we hebben nog nooit zoveel genoten van de barbecue. We gebruiken
hem bijna elke week wel een keertje en daar
genieten we allemaal van. Behalve de buxus
want die vertoont plekken die erop duiden dat
het leven in dat deel van de heg is vervlogen.
Maar ach, dat maakt Titia wel weer goed door
wat extra kleurrijke led-tuinverlichting aan te
brengen.
Wim de Vries

DE ONTHULLING VAN HET HISTORISCH PANEEL OP HEILIG LANDSTICHTING

HEEMKUNDE WERKGROEP
De gemeente Berg en Dal gaat ook in de kernen buiten
Groesbeek historische panelen plaatsen.
In Heilig Landstichting is op woensdag 6 juni jl., de dag
waarop ook de invasie in Normandië wordt herdacht,

een paneel onthuld waarop beelden van het vergeten
vliegveldje, de gestrande Duitse trein en het militaire
hospitaal en kerkhof Mariënbosch te zien zijn.
Het paneel is bedacht door onze Heemkunde
werkgroep en tot stand gekomen in samenwerking met
de stichting Airborne vrienden.
Het paneel is geplaatst bij het parkeerterrein
tegenover Hotel restaurant Rozenhof aan de
Nijmeegsebaan 114 te Heilig Landstichting. De
onthulling vond plaats om 12.00 uur. Tijdens de
onthulling werden de aanwezigen verrast met een
Flightover van een Piper Cub.
Na afloop was er gelegenheid voor een drankje in de
tuin van restaurant Rozenhof.
Frans Geertsen
Secretaris Stichting Van Ploeg tot Heilig Landstichting.

{ advertentie }
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AANWINST VOOR ORIENTALIS EN DE BUURT

LE SOUK

“Wij sluiten perfect aan bij de huidige kooktrend: gezond, vegetarisch en oosters, maar meer nog
passen wij naadloos in het concept van openluchtmuseum Orientalis, dat de kleurrijke wereld van
de drie grootste religies tot leven wil brengen. We laten de bezoekers proeven wat zij elders op een
tentoonstelling in het museum kunnen zien.” Aan het woord is Frederik IJsseldijk (31), de bedrijfsleider
en sociaal ondernemer van Le Souk d’Orient, zeg maar ‘de markt van het Oosten’. Wij bezoeken hem
in het restaurant / kookstudio die direct na de hoofdingang links van het pad ligt.
Bahibi Terwelde uit Eritrea voorziet ons van
thee, koffie en fris. Hij is een van de 15 statushouders die na drie tot vier veelbewogen, vaak
traumatische jaren van vluchten, procederen
en vechten om erkenning als asielzoeker een
baan hebben gekregen in Le Souk. “Zij zien dit
als de grote kans om te integreren in de Nederlandse samenleving, de taal te leren en op
te krabbelen als volwaardig burger.” Dit is ook
het sociale doel van het project: mensen met
een erkende status als asielzoeker in contact
brengen met de bevolking. Bij de schoolgang,
inburgering en taalcursus worden zij ondersteund door begeleiders / coaches van de
Maasgroep. Het Werkbedrijf Nijmegen betaalt
1 dag per week voor hun opleiding bij het ROC
en drie dagen per week zijn ze in dienst bij het
restaurant.
“Overdag bieden wij lunches en brunches, koffie en thee met iets lekkers, en ’s avonds geven onze medewerkers kookworkshops voor
iedereen die geïnteresseerd is in de Arabische
keuken.” We organiseren kookactiviteiten
voor kinderen: van amandelkoekjes bakken
tot pannekoekjes uit Somalië en baklavah uit
Syrië.“ We zijn pas sinds half maart geopend,
maar toch al druk met catering en staan onder
andere op de Music Meeting komende week.”
“In het begin waren we wel even bang dat
mensen zouden afhaken omdat ze bij ons
geen broodje kaas kunnen krijgen. Maar dat
bleek 100% mee te vallen. Juist het idee dat ze
iets kunnen proeven dat aansluit bij de sfeer
van het museum vormt een geweldige trekker.”
Frederik is ambitieus in zijn plannen en zij klinken erg aantrekkelijk. “In het weekend van 15,
16 en 17 juni willen we officieel openen. Dat
is het weekend van het Suikerfeest en we

verwachten dan zo’n 500 mensen die komen
proeven. Verder bieden we optredens van
dans- en muziekgroepen, een Syrische rapper
en voor kinderen henna-schilderen.”
Deze officiele opening, met een BBQ voor de
buurtbewoners organiseert Frederik samen
met Orientalis; de uitstekende klik met het
museum laat zich raden. “En over 2 jaar hebben we hier een Syrische boerderij voor de
kookworkshops, een outlet in Nijmegen en
minstens 50 statushouders die hun werkplek
in de horeca of in andere sectoren binnen de
regio hebben gevonden.”

Wat hij vertelt is absoluut geen luchtfietserij.
Met de hotelvakschool als achtergrond, een
aantal jaren ervaring in The Colored Kitchen
(Utrecht) en -samen met Rob Beernink- Syrische Mezze verkocht op de Kaaij aan de Waal
in Nijmegen, weet hij waarover hij praat. “Toen
het in december klikte met Erna van de Ven
(de directeur van het museum), was het een

8

kwestie van de juiste mensen en investeerders vinden.” Met corifeeën als Rob Beernink
en Harrie Hummels kwam er snel een breed
draagvlak. “Zonder subsidies, maar wel met

Sambusik gebna

300 gr feta
1 ei
1 eidooier
1 mespunt cayennepeper
1 mespunt komijnpoeder
6 vellen filodeeg

(feta-rolletjes)

1. Meng de feta, het ei, de eidooier en de specerijen met een
staafmixer.
2. Schep het mengsel in een spuitzak.
3. Spuit op een half vel filodeeg, op een derde van de
onderkant, een streep van het kaasmengsel.
4. Zorg dat je 1 tot 2 cm van de zijkanten van het deeg blijft
en bestrijk die met water.
5. Rol de streep kaas in het filodeeg, vouw de buitenkanten
naar binnen en rol de sambusik verder op.
6. Bak de fetarolletjes in de oven op 200 oC in ongeveer 12
minuten of frituur ze tot ze goudbruin zijn.
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medewerking van maatschappelijke instellingen zoals de gemeente en de Maasgroep,
hebben we “Le Souk” van de grond gekregen.”
En dat is soms stevig aanpoten, want de statushouders krijgen een volledig salaris volgens
de horeca CAO en ook Frederik moet worden
bekostigd uit de opbrengsten van le Souk.
“En voor vandaag kunnen we de omzet aan
lunches wel vergeten”, constateert de sociale
ondernemer nuchter als buiten de regen op
de varanda begint te kletteren. “… maar vanavond is er een grote kookworkshop, dus zakelijk komt het wel goed, vandaag.”

Meer informatie:
http://www.soukdorient.com;
Frederik IJsseldijk:
info@soukdorient.com
Jan de Koning

Uit: 1001 Mezze Nijmegen, 2016

{ advertentie }

HONDENPOEP IN DE SPEELTUIN

HÈ BAH...!

Het is een tijd heel goed gegaan maar nu is
er onlangs toch weer (honden/katten) poepoverlast. Dit keer in het speeltuintje…
Aan alle bezitters van de trouwe viervoeters:
graag uw aandacht hiervoor
zodat de kindjes
lekker kunnen
spelen in het
schone zand
en gras.

juni 2018
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MARIEKE SEYGER EN JOB VAN SUSANTE

NIEUWE BEWONERS - 2
Je zou maar twee interviews met nieuwe bewoners afnemen vlak na elkaar (zie Oorschelp nr. 46) en er
dan achter komen dat zij elkaar al kenden vòòr zij in Heilig Landstichting kwamen wonen. Het overkwam
mij toen ik kennis maakte met Marieke en Job, beiden 49, op het terras van hun nieuwe stek aan de
Philippuslaan 3. “Erik (Wilderom) kennen we nog vanuit Bemmel, waar we vlak bij elkaar woonden”: zegt
Job. De wereld is klein, besluiten we, uitkijkend over de intieme tuin op het westen met sauna en zwembad, op een van die zwoele avonden, waarvan we al vroeg in deze lente kunnen genieten. De lijsters,
merels, roodborstjes en mezen zingen en kwetteren hun avondconcert. Met een koel glas vruchtensap
steken we van wal.
“We hebben zo’n 15 jaar in Bemmel gewoond.
En toen de kinderen, Bram (15) en Lieke (17),
naar de middelbare school gingen, vroegen we
ons af, of het niet aantrekkelijk zou zijn om
weer in de buurt van Nijmegen te gaan wonen.
In 2016 zijn we serieus gaan rondkijken”: vertelt Marieke. Job vult aan dat het een fascinerend proces was om ieders wensen bij elkaar
te brengen. “De een wilde vooral een licht huis,
voor de ander was vooral de nabijheid van
bossen belangrijk “. Toen duidelijk was wat we
samen wilden, was het bij het zien van dit huis
liefde op het eerste gezicht. Na een jaar verbouwen en aanpassen, zijn we er met Pasen,
ingetrokken.” Het gevoel van die eerste lente
in een nieuwe tuin, de verrassing van onverwachte, ontluikende bloemen, de stilte na het
ochtendconcert van de vogels, het zijn herkenbare sensaties voor nieuwe bewoners van ons
dorp. “We zijn nog helemaal aan het wennen
aan deze plek en realiseren ons steeds meer
dat we een fantastisch goede keuze hebben
gemaakt.”
Dochter Lieke heeft haar eindexamen Gym net
achter de rug en zit nu in Barcelona te wachten
op de uitslag. Bram, 3 vwo, hangt voor de tv
waar een matig spelend Nederlands elftal zich
door 90 minuten voetbal worstelt. Het gezinsleven komt voor Marieke en Job op de eerste
plaats. Het is een reislustig gezin dat het liefst
lange reizen maakt met een camper. “Het met
zijn vieren weg zijn, verbindt ons met elkaar en
of we nu in Amerika, Canada, Australië of ZuidAfrika zijn, we ervaren in onze contacten met
de mensen wat er in een land speelt, en dat
maakt ons tegelijk als gezin rijker”. Het interessante is dat bij alle reizen de gezamenlijke
beleving voorop staat, je bent immers op el-

kaar aangewezen en samen ontdek je andere
volken, culturen en gebruiken. “We maken wel
fotoboeken, maar die kijken we daarna nauwelijks meer in. We gaan ook nooit terug naar
dezelfde plek, maar kijken liever vooruit naar
een nieuwe beleving.”
Marieke is in 10 minuten met de fiets op haar
werk op de afdeling Dermatologie van het Radboud. Job werkt als orthopeed in het Rijnstate
in Arnhem, maar hij heeft daarvoor dan ook
een elektrische Mitsubishi Outlander ter beschikking. “We hebben elkaar tijdens de studie
geneeskunde, hier in Nijmegen, leren kennen;
we waren jaargenoten in 1987. Dermatologie
sprak mij aan, omdat het een ‘kijkvak’ is. Je ziet
aan de buitenkant al snel wat er aan de hand
is en kan het effect van je behandeling meteen evalueren.” Marieke heeft een grote passie voor wetenschappelijk onderzoek op haar
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vakgebied en is ook geïnteresseerd in de psychologische aspecten van bepaalde huidziekten, vooral bij kinderen. “Er wordt vaak onderschat wat het hebben van een huidziekte kan
betekenen: je zit dan letterlijk slecht in je vel”.
Job heeft een bewuste keuze gemaakt voor
de orthopedie en heeft zich in de loop van de
jaren gespecialiseerd in heupen en wervelkolommen. “Mijn werk is tegelijkertijd mijn hobby; maar daarnaast mag ik ook graag uit eten
gaan, of een avondje stappen met vrienden.
En natuurlijk komt er nu het zwembad en het
onderhoud van de tuin bij; na het werk wil ik
daar ook nog graag van kunnen genieten”.
Mariekes’ interesses, naast werk en gezin, liggen vooral op muzikaal terrein. Zij speelde piano en altblokfluit, maar heeft daar naar haar
eigen gevoel de laatste jaren te weinig mee
gedaan. “Sinds twee jaar zit ik in het Bachkoor,
en dat is helemaal geweldig!” Laatst voerde
het koor de Mattheüs Passion uit in de Vereeniging met het Gelders Orkest en een kin-
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derkoor. “Fantastisch dat ik daar ook aan mee
mocht doen.”
Aan het eind van ons gesprek komen de ontwikkelingen in ons dorp even aan de orde. “We
weten nog niet veel van wat er allemaal in
het dorp speelt, we merken wel dat het gonst
van activiteiten en dat er een levendig verenigingsleven is”. Ik vertel hoe het met de geplande nieuwbouw van ‘t Zaaltje staat, dat er borrels en bbq’s worden gehouden, dat de bridge-,
yoga-, tafeltennis- en biljartclub er regelmatig
te vinden zijn. En ook dat er elke maand een
dorpslunch wordt gehouden in restaurant de
Rozenhof. “We gaan hier ons de komende tijd
nog eens goed in verdiepen,” besluiten Job en
Marieke eensgezind.“ Maar voorlopig willen we
vooral onze eigen plek en onze naaste buren
goed leren kennen”.
Jan de Koning

ANNEMIEK VAN DER WERF

NIEUWE BEWONERS - 3
Op een zonovergoten dinsdagochtend bel ik aan bij Annemiek van der Werf op Simonlaan 20. Een
heleboel bordjes op de deur trekken meteen mijn aandacht. Acupunctuur. Straks uitgebreid naar vragen
denk ik bij mezelf.
Annemiek laat mij binnen in haar gezellige
huisje met praktijkruimte beneden en een tuin
die uitkijkt op het bos. Ze woont hier al een
jaar in deze seniorenwoning. Maar zelf is ze
pas 58 hoor, niks geen senior nog. “Ik woonde
voorheen in de Hazenkamp met man en twee
kinderen en na de scheiding ben ik op een flat
gaan wonen. Maar ik had het visioen van een
huisje aan het bos en toen dit voorbij kwam
ben ik meteen gaan kijken. Eerst vond ik het
te donker en wilde het niet doen. Maar gelukkig had ik een vriendin bij me en die begon alle
voordelen op te noemen. Praktijkruimte beneden, tuin voor en achter. Dicht bij het bos…
Ik ben haar zó dankbaar nu. Ik geniet hier
elke dag. Geweldig! Het begint al als ik Heilig

Landstichting binnen rijdt. Die rust, die ruimte, de gemoedelijkheid en de vriendelijkheid.
Ik loop veel in het bos en maak mooie foto’s
van vogels en bloemen. Ik houd van wandelen,
zwemmen en fotograferen.
Ik heb ook geweldig geluk met mijn buren aan
beide kanten. Aan de ene kant woont een Syrisch gezin, die zijn zo lief, zo vriendelijk en ze
zijn zo blij dat ze hier mogen wonen. Ze zijn
Nederlands aan het leren. De kinderen kunnen
al het een en ander vertalen voor de ouders.
En aan de andere kant woont nog een vrouw
alleen, ook heel gezellig.”

Je woont hier alleen?
“Ja, mijn kinderen zijn al 22 en 24. Die wonen
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op zichzelf. Ik heb twee prachtige zoons. Ik ben
zo trots op ze. Mooie jongens, ook van binnen.
Ja daar ben ik heel blij mee.”

Had je voorheen iets met Heilig
Landstichting?
“Wij woonden op de Vossenlaan maar ik ging hier
op Mariënbosch naar
school, naar de benedenbouw en later naar de
Nebo naar de bovenbouw.
Ik heb nog les gehad van
Joop van Rossum die op
de Andreaslaan woont.
Grappig hè. Hij herkende
me natuurlijk niet meteen
maar nu groeten we vrolijk als we elkaar tegenkomen.”
Ik ben nieuwsgierig
naar al die bordjes op
je deur…
“Dat zijn bordjes van mijn
praktijk voor acupunctuur
en de verenigingen waar
ik lid van ben. Ik was vroeger verpleegkundige
maar werd ziek. Ik ben toen een acupunctuur
opleiding gaan doen bij Ton van der Molen, een
hele bekende acupuncturist en in 2003 met
een eigen praktijk begonnen. Toen Ton stopte
is een deel van de cliënten met mij meegegaan. Daarom heb ik mensen uit het hele land
die hierheen komen met specifieke klachten.
Bijvoorbeeld heel hoog sensitieve mensen. Ik
werk dan met heel weinig naalden, met weinig
acupunctuurpunten en soms met acupunctuur crème en met zaadjes.” Met zaadjes? Annemiek laat mij een piepklein pleistertje zien
met een zaadje er op geplakt. “Ja gek hè. Dat
werkt hetzelfde als acupunctuurnaalden.”
Met wat voor klachten komen mensen
naar jouw praktijk bijvoorbeeld?
“Veel nek- en rugklachten, ik kan elke wervel
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apart behandelen. Of hoofdpijnklachten en
hooikoorts. Ik heb een vrouw met Parkinson
die komt al heel lang bij mij. Als ze dan geweest is zie je haar opleven. Mensen voelen
hun kracht weer door hun lijf stromen. Mooi
is dat.

Ik doe polsdiagnoses gewoon handmatig. Ik
kan van elk orgaan de energie voelen. Ik kan
natuurlijk niet voelen of er ernstige ziekten zijn
of tumoren, maar wel of de energie goed is.
Iedereen kan bij mij een afspraak maken voor
een polsdiagnose. Gratis. Duurt 15 minuten.
Mijn telefoon nummer geef ik er meteen bij:
06-14591458.”
We maken nog even een fotootje bij haar voordeur en ik neem afscheid van deze interessante buurvrouw. De zon schijnt nog steeds.
Heerlijk.
Miep Thuijls
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BIJZONDERE REIZEN

EEN REIS DOOR ZUIDELIJK AFRIKA IN
TWEE DELEN. Deel 1.
Na de afgelopen jaren in etappes de Panamerican vanaf Alaska naar zuid Argentinië gereden te hebben stappen we in januari in Kaapstad in onze oude Toyota met daktent voor
een tour van 2 maanden door zuidelijk Afrika.

Zuid-Afrika.

Al op het vliegveld hangen de spandoeken
dat het water in Kaapstad half april echt op
is. Kaapstad oogt als een moderne westerse
stad. Sterker, dat is het (deels) ook. Neem Waterfront; oude havengebouwen zijn opgepimpt
tot hippe appartementen en restaurants. Op
de terrassen zitten overwegend witten, de bediening is bijna altijd zwart. Aan de rand van
de stad, richting vliegveld, zien we de andere
kant. Grote townships waar honderdduizenden mensen boven op elkaar gepakt wonen.
Tussen de krotten verschijnen de zogenaamde
Mandelahuisjes. Vrolijk blauw en roze geschilderd. Mandela had beloofd dat iedereen een
dak boven z’n hoofd zou krijgen inclusief sanitair, etc. Hij heeft het voortvarend aangepakt.
In het hele land zien we deze huisjes. Volgens
de mensen die we spraken hadden het er nog
veel meer kunnen zijn als Zuma en z’n vertrouwelingen het geld niet in eigen zak hadden gestoken.
Via Stellenbosch met haar wineries rijden we
door vruchtbaar gebied met welvarend aandoende stadjes met afrikaanse namen als
Piketberg, Nooitgedacht en Citrusdal richting
noorden. Ook hier aan de rand de townships.
Dat er grote tegenstellingen zijn wisten we
natuurlijk, een oordeel daarover is snel gegeven maar doet vaak onvoldoende recht aan de
complexe situatie in dit land. We hebben het
hierover onder andere uitgebreid met onze
afrikaanse familie die hier al generaties lang
een boerenbedrijf heeft en waar we kort logeren. Is het verdrijven van de afrikaanse boeren
en de witten de oplossing? In Zimbabwe zien
we de gevolgen. Veel witten moesten in Zuid
Afrika op topfuncties al plaatsmaken. Mandela liet ze op hun post zitten omdat hij zag dat
samenwerken nodig was, maar latere presi-

denten zetten de witten bij de overheid, onder
druk van de ANC, alsnog af. Met veel mismanagement tot gevolg. Welke president gaat inzien dat geleidelijke samenwerking een betere
variant is? De toekomst zal het leren. Terwijl
we dit schrijven wordt Zuma afgezet en Cyril
Ramaphosa de nieuwe president. Degenen die
we spreken zijn hoopvol hierover.
Verder naar het noorden. De stadjes worden
steeds sporadischer, het lijkt alsof de tijd er
heeft stilgestaan. Het landschap gaat langzaam over in woestijn .

Namibië.
Na het laatste Zuid-Afrikaanse stadje, Springbok, is het nog bijna 200 km naar de grens van
Namibië. Het is er dor, droog en heet. Al snel
eindigt de verharde weg. Vooral de verlaten
uitgestrektheid valt op. Er volgen dagen dat
we nauwelijks tegenliggers zien. Wel handig
voor het wennen aan links rijden. Onhandig
wanneer we de band aan flarden rijden en de
krik zo snel niet kunnen vinden. Hebben we
die wel in de auto?? (later blijkt gelukkig van
wel) Het is midden op de dag, bloedheet, geen
schaduw en niemand te zien. Maar dan passeert er zomaar een jong Canadees stel. Een
beetje lullig dat hun krik onder alle bagage ligt
dus we zeggen dat we het wel zullen redden.
Ze zijn nog niet weg of er passeert een shovel
die de weg probeert te egaliseren. De chauffeurs duiken meteen onder de auto. Een winwin situatie. Zij blij met de tip en wij blij dat het
reservewiel erop ligt. Wel vervelend dat we nu
helemaal geen reserveband meer hebben en
bij het eerstvolgende benzinestation, enkele
honderden kilometers verderop kopen we er
maar een die te klein is, de enige die ze hebben. Hebben we tenminste iets.
Ondertussen blijft het genieten van het grote niets. Eindeloze zandwegen, deels langs
de oceaan. Zo nu en dan een nederzettinkje.
Namibië is ongeveer 20x groter dan Nederland en is het dunbevolkste land ter wereld na
Mongolië. Het heeft nog geen 3 miljoen inwoners waarvan een kleine 5% witten. Die spre-
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ken vooral Duits en stadjes zoals Walvisbaai
en Swakopmund hebben een onmiskenbare
duitse uitstraling. Duits lijkt ook de voertaal
tussen de witten te zijn, zoals het Afrikaans
veelal in Zuid-Afrika. Wel lijkt de scheiding tussen zwart en wit in Namibië minder stringent
te zijn dan in Zuid-Afrika. Zwart en wit loopt
en woont meer door elkaar. Het voelt hier ook
beter qua veiligheid. We vragen ons af waar
dat precies in zou kunnen zitten.
Na de prachtige Sossusvallei met haar rode
zandduinen gaat het weer dagen door het kale
verlaten landschap tot het uiterste Noordwesten van Namibië aan de Angolese grens.
Door Kaokoland. Het land van de Himba’s. Zij
leven nog volgens eeuwenoude tradities. In
afgelegen dorpjes zitten groepjes Himba vrouwen met hun baby’s bij hun hutten onder grote
bomen in de schaduw. Om zich te beschermen
tegen het woestijnklimaat hebben ze zich,
inclusief het haar, ingesmeerd met rode aarde, kruiden, boomschors en vet en vaak met
slechts een kalfslerenrok als kledingstuk. Het
geheel is afgemaakt met sieraden rond arm,
heup en enkels van onder andere schelpen. De
mannen dragen ze ook. Zo nu en dan sjokt er
een giraf of impala voorbij.
Wanneer er een bordje staat dat er 5 km naar
rechts een primary school is waar bezoekers
welkom zijn besluiten we het nog smallere
zandpad in te slaan. De 5 km’s duren lang, de
weg is slecht en wanneer we de moed bijna
opgeven rijden we een dorpje binnen met een
schoolgebouwtje. Er werken 7 leerkrachten
die voor 4 jaar op deze afgelegen plek gestationeerd worden. Ze vertellen dat de kinderen
vaak 10 km moeten lopen om hier te komen,
en dat de belangrijkste motivatie om te komen
het eten is dat ze er krijgen. We zien vooral
jongetjes, de meisjes trouwen al heel jong en
gaan dan niet meer naar school. Er is gebrek
aan alles, vooral aan water nu de waterpomp
uitgevallen is. De leerkrachten vertellen dat de
Himba’s in het dorpje in golfplaten ‘regerings’
huisjes wonen en leven van een uitkering van
de regering. Omdat ze niets hebben. Er groeit
niets. Giften zijn overduidelijk welkom.

Meer groen, meer wild, meer mensen.

Het kale rotsachtige en verlaten landschap
verandert langzaam richting noord-oosten.
Het wordt groener en er is ook meer kans dat
we wild zien. Etosha, het bekendste wildpark
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van Namibië, laten we links liggen, Botswana
is het wildland bij uitstek. Daar gaan we nog
heen. Ten noorden van Etosha loopt de zogenaamde cattle fence. Dit is een dwars door
Noord-Namibië lopend hek om veeziektes tegen te houden. Zuid-Afrikaanse boeren hebben dit hek er lang geleden neergezet. Er mag
geen vee van het noorden naar het zuiden
vervoerd worden. Onder andere om monden klauwzeer in het zuiden te voorkomen. De
gevolgen zijn groot. Geen witte kolonist wilde
zich nog ten noorden van het hek vestigen, in
tegenstelling tot het midden en zuiden waar
zij in het droge landschap enorme boerenbedrijven stichtten. Het noorden werd door hen
met rust gelaten, bang voor malaria en andere
tropenziektes waar men, in die tijd, geen raad
mee wist.
Er wordt wel gezegd dat de fence voor het vee
ook de scheiding is tussen wit en zwart Afrika.
De meeste Namibiërs wonen ook in het noorden. Het wordt dan ook druk op straat. Lemen
hutjes die in een kraal staan gegroepeerd, de
grond netjes aangeveegd. In de berm geiten
en koeien en veel straathandel. Vlees hangt in
de hitte in stalletjes voor de verkoop.
Weer zit er een engeltje op onze schouder.
De auto houdt er abrupt mee op, we kunnen
hem nog net uit laten rijden naar een hutje.
Tja. Geen beweging meer in te krijgen. Hoezo
Toyota? De man van het hutje belt wat mensen en na een uur wachten, gezellig kletsend
en cola drinkend, komt er iemand. Blijkt een
vuiltje in de brandstof te zitten. Kan zelfs bij
een Toyota gebeuren. Na een hartelijk afscheid
rijden we opgelucht en weer wat wijzer verder.
De laatste lodge voor de grens met Botswana
is zo mooi dat we besluiten er 2 nachten op
deze camping te blijven. Uitzicht op de rivier
en het geloei van nijlpaarden die vlakbij aan
het badderen zijn. Ze zien er koddig en aaibaar
uit, maar is het gevaarlijkste wild hier met de
meeste dodelijke slachtoffers. Met hun zware
lijf lopen ze harder dan mensen en wanneer
ze zich bedreigd voelen heb je geen schijn
van kans. Op onze ‘vrije’ dag rijden we onszelf
in het losse zand vast in het dichtstbijzijnde
wildpark. Een kudde zebra’s en een giraf midden op het pad kijken toe hoe we weer los komen. Even later passeren kuddes olifanten.
Een intimiderend gezicht. Wat zijn ze groot.
Omdat de regentijd begonnen is wordt ons
afgeraden de zandwegen te volgen richting
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Botswana. Jammer. Dan maar door de Caprivistrip naar
Chobe National Park. Deze smalle strook land van globaal 400x50 km zit als een soort uitsteeksel vast aan
het noordoosten van Namibië. Met veel kaarsrechte
grenzen. Duidelijk het gevolg van een verdeling achter
een bureau. En dat blijkt ook. In 1890 onderhandelden
de Engelsen en de Duitsers over herverdeling van hun
koloniale bezittingen. Duitsland wilde dat ‘hun’ Namibië
tot aan de Zambezi zou reiken. En met deze strip (genoemd naar Von Caprivi, een toenmalige bondskanselier)
was een spoorlijn naar het oosten ook eenvoudiger aan
te leggen. De spoorlijn is er nooit gekomen want door
de verloren Eerste Wereldoorlog stond Duitsland al haar
koloniën af. Achteraf horen we dat de zandweg wel berijdbaar was. Het blijft altijd aftasten wanneer we adviezen wel of niet op moeten volgen. Deze keer hadden
we het beter niet kunnen doen. Voldaan verlaten we Namibië. Wat een mooi land. En wat een aardige mensen.

Botswana.

De grensovergang naar Botswana is een eitje. Wat een
verschil met Midden en Zuid-Amerika met haar hectiek
en uren durende administratie .
De eerste indruk van de wat afstandelijke Botswanezen
in vergelijking met de Namibiërs wordt de dagen erop bevestigd. Een wat andere sfeer. We gaan weer zorgvuldig
op onze spullen passen, sluiten de deur terwijl we rijden.
Er wordt hier meer gebedeld. Tegelijkertijd eten we voor
het eerst niet alleen maar met witten in de restaurants.
Veel zwarte mensen die het duidelijk goed hebben.
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chauffeur/gids op safari het park in gaan. Eenmaal in
het park zien we ze niet meer. Het is heerlijk om met
ons eigen vervoer op hele smalle paadjes rond te kunnen rijden en allerlei wild te zien: nijlpaarden, krokodillen,
prachtige vogels, enorm veel antiloop-achtigen, giraffen
en veel enorme olifantendrollen maar geen olifant deze
keer. Wel een olifantskelet. ‘s Avonds horen we van een
Zimbabwaan dat de afgelopen nacht langs onze camping een paar leeuwen achter buffels aanzaten, met olifanten langs de weg als toeschouwers.
Omdat de auto door de slechte wegen de afgelopen duizenden kilometers een behoorlijke klap heeft gekregen
besteden we een dag aan het oplappen en vastzetten
van het een en ander. Ken, een witte uit Zimbabwe die
zich, zoals meer witten, in Botswana heeft gevestigd
doet het laswerk. Telkens zijn de verhalen hetzelfde.
Men had een florerende boerderij in Zimbabwe, moest er
weg, de grond werd verdeeld, en van het bedrijf is weinig
tot niets over. Ken mist onder andere de vriendelijkheid
van de Zimbabwanen. Botswana is een uitzondering
volgens hem, arrogante en koele mensen. Waarom? Men
heeft hier de minste tegenslagen gehad en economisch
gaat het voor de wind. In de zeventiger jaren vond men
diamanten en dat maakte Botswana een poos tot het
meest welvarende land van het continent. Kennelijk
wordt men daar niet aardiger van volgens onze garageman.
Annemarie van Daal en Klaas van Panhuis

Wanneer we Chobe National Park inrijden komen we
tientallen open jeeps met witten tegen die met een

Deel 2 volgt in de volgende OORSCHELP.

BEHEERDER VAN DE WHATSAPPGROEP BUURTPREVENTIE

INTERVIEW MET TOM SMIT
De tuin van Tom aan de Joanneslaan is pas ingericht,
het gras net gelegd en moet nog flink gesproeid worden.
De bos bloemen op tafel, ontvangen op 7 mei tijdens de
onthulling van de WABP-bordjes, staat er nog mooi bij.
Buiten aan tafel zittend zegt Tom: ‘We zijn eigenlijk nog
maar net geland hier maar ik wil niet aan de zijlaan staan,
ik wil iets doen als inwoner van ons dorp. En toen op de
jaarvergadering van de dorpsvereniging de vraag kwam
wie de beheerder wilde worden van de whatsappgroep
buurtpreventie (WABP), dacht ik: dat kan ik. De gemeen-

te zat te springen om zo’n beheerder want ons dorp was
de laatste kern waar nog geen WABP functioneerde. Dus
ik heb me gemeld en de whatsappgroep geïntroduceerd
in ons dorp. Ik stond versteld, binnen no time hadden
we 50…80….130 aanmeldingen. Genoeg voor borden bij
alle toegangswegen naar ons dorp. Zelfs bij het fietspad aan de Andreaslaan staat er een. De gemeente was
ook stomverbaasd over de korte tijd waarin dit is gelukt.
Blijkbaar is er behoefte aan een medium waarmee mensen elkaar kunnen waarschuwen.’
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Wat zijn de taken van de beheerder?
Ik kan deelnemers toevoegen aan de appgroep als ik hun
gegevens heb, ik kan ze ook weer verwijderen. En ik kan
actie ondernemen in bijzondere gevallen. Een keer per
jaar organiseert de gemeente een bijeenkomst van alle
beheerders. Daar wisselen we ervaringen uit.
Waar is de appgroep voor? Zijn er bepaalde gedragsregels? Wat moet je wel en wat moet je niet doen?
Je moet deze appgroep alleen gebruiken als de nood aan
de man is en je het niet alleen kunt oplossen. Bovendien
moet het niet ernstig genoeg zijn om de politie te bellen
of 112.
En ja, daarbij steek ik ook mijn hand in eigen boezem.
Mijn oproep om bij de opening van de buurtpreventie
whatsapp bordjes aanwezig te zijn, had ik NIET moeten
plaatsen.
We hebben nog niet veel ervaring met z’n allen dus het is
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nog een beetje zoeken.
Bijvoorbeeld: er is een poging tot inbraak gedaan bij jou:
zet een waarschuwing op de whatsappgroep. Het is dan
echter niet de bedoeling om te reageren in de trant van:
‘oh wat akelig, en was je bang? Zal ik even op de koffie
komen?’ Het is bedoeld om zelf alert te zijn. Geen reacties via de app derhalve.

Wees terughoudend en zakelijk met berichten
sturen. Het is geen gezelligheidsgroep.
We gaan over een maand of zes onze ervaringen evalueren. Ik kom dan op de zondagsborrel vertellen wat de
ervaringen zijn en wat er beter kan. En dan graag een
verslagje daarvan in de Oorschelp.
Wim de Vries, Miep Thuijls

TOM SMIT ONTHULT WHATSAPP
BUURTPREVENTIEBORD
WhatsApp-groep buurtpreventie beheerder Tom Smit
en burgemeester Mark Slinkman verrichtten de officiële
handeling bij de opening van de WABP-bordjes. De onthulling vond plaats op de hoek Pauluslaan – Sophiaweg,
precies op de grens van de gemeente Berg en Dal en de
gemeente Nijmegen.
De Dorpsvereniging gaf een speciaal tintje aan deze gelegenheid door een bos bloemen aan Tom Smit te overhandigen als beloning voor zijn werkzaamheden als beheerder. En er werd een toost, met alcoholvrije bubbels,
uitgebracht.
De dorpskern Heilig Landstichting was de laatste in de
reeks. Alle kernen van de gemeente Berg en Dal hebben
nu een WhatsApp-groep buurtpreventie.
WhatsApp-groep buurtpreventie
Een WhatsApp-groep buurtpreventie is een moderne
vorm van de ouderwetse buurtwacht. Binnen deze
WhatsApp-groep kunnen bewoners verdachte situaties
snel aan elkaar melden. De gemeente Berg en Dal wil
deze WhatsApp-groepen in alle dorpen van de gemeente. De gemeente plaatst bij alle toegangswegen van
het dorp een waarschuwingsbord met de tekst “Attentie WhatsApp Buurtpreventie”. Veel dorpen en buurten
in Nederland werken al met een dergelijke WhatsApp-

groep. En met succes, het aantal woninginbraken is in
sommige wijken zelfs gehalveerd.
Nog niet in een groep?
Inwoners die nog niet zijn aangesloten bij de WhatsAppgroep van onze buurt kunnen zich aanmelden via www.
wabp.nl. Van alle bestaande groepen staan daar plattegronden met de aanmeldgegevens vermeld.
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AANDENKEN AAN DE
HEILIG LANDSTICHTING
Van de meeste souvenirs bestaat weinig achtergrond.
Het is er. Maar soms loop je wel tegen iets aan met een
verhaal.
Via e-mail kwam ik in contact met een achterneef van
pastoor Suys. Zijn moeder (of oma) was overleden en er
waren wat ‘souvenirs’ van heeroom. Of ik belangstelling
had. De verzameling bestond uit een -waarschijnlijk tinnen- model van de Cenakelkerk (10x5x8cm) (met de foute tekst ‘Heilige Landstichting Nijmegen’). Het dak van
de koepel was beschadigd precies op de plaats waar in
de oorlog een granaat was ingeslagen.
Daarnaast was er een ingelijste foto van de pastoor
en een Heilig Hartbeeld van
circa 1 meter hoog. Dat laatste was van de hand van Piet
Gerrits. Ik kon de twee eerste
zaken voor een redelijke prijs
overnemen maar het beeld
(wit, zogenaamd biscuit)
moest €300 euro kosten. Dat
vond ik wel veel. In de huiskamer zet je dat toch niet zo
gauw neer. Het tinnen model van de kerk was wel prachtig, vond ik toen, en vast heel zeldzaam. Ik was blij dat ik
dat gekocht had.
Maar enkele maanden later zag ik in een partij met me-

{ advertentie }

talen modellen van allerlei kerken en basilieken, je gelooft
het niet, weer een tinnen model van de Cenakelkerk. Heel
anders, wat robuster, maar zeker niet lelijk. Het laatste
deel van de kerk ontbreekt. Ik kon alleen de hele partij
overnemen, dus aan kerken geen gebrek. Er zijn niet veel
grote metalen souvenirs van HLS in mijn verzameling;
een lepelvaasje, een bordje en niet te vergeten tientallen
verzilverde lepeltjes. Het H.Hart beeld van Gerrits ben ik
nooit meer tegengekomen.
Tingieten is een tijdlang populair geweest. Denk aan de
tinnen soldaatjes. Deze werden gemaakt in een mal die
herbruikbaar was. De tinnen kerkjes zijn hol en waarschijnlijk gemaakt met een wasvorm om een kern van
klei. Bij ieder model moest er dus een nieuwe vorm in
was worden gemaakt. Hierdoor zijn de modellen niet
goedkoop te maken. Mogelijk dat ze uitgegeven zijn als
relatiegeschenk. De zus van pastoor Suys had er een.
Veel van de andere kerkjes uit de partij zijn gestanst (in
twee helften) en aan elkaar gemaakt. De herkomst van
de modellen is niet te achterhalen. Veel tinnengieterijen
zijn er niet meer, de geschiedenis blijkt bij navraag verdwenen.. In de jaren 20 moeten er nogal wat tingieterijen in de maasvallei en in de Betuwe zijn geweest.

Huub Schoot
Lid Heemkundewerkgroep Heilig Landstichting.
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VEGETARISCHE-RECEPTEN-ESTAFETTE
Petja Klaarhamer heeft mij de pollepel van de vegetarische estafette overhandigd en hierbij dan mijn bijdrage.
Het recept van Petja vond ik een heel leuk gerecht en
smaakte mij prima.

Het gerecht van vandaag, heb ik van mijn favoriet: Yotam
Ottolenghi, inmiddels wereldberoemd en auteur van geweldige kookkboeken.
Ottolenghi heeft bij ieder recept wel een verhaal, zo ook
bij dit recept. Het is een gerecht, dat populair is in Syrië,
Libanon en Palestina. Normaal gesproken zit er kip of
gehakt in en veel groenten. Het wordt geserveerd met
yoghurt of tahini (sesam saus). Het spannende moment
is altijd het omkeren van het gerecht (pan met daarop
een bord). Je hebt een stevige pan (sauteuse) nodig van
23-25 cm doorsnede en 12 cm of minder hoog.
Ik geef de estafettepollepel door aan Coosje
Brunnekreeft en wens haar veel succes en plezier.

RECEPT MAKLOUBEH
Ingrediënten

• 200 ml zonnebloemolie om te bakken
• 1 grote aubergine, in lengterichting gesneden in 0,5
cm dikke plakken
• 2 aardappelen, geschild en gesneden in schijfjes van
0,5 cm
• 1 kleine bloemkool, gesneden in grote bloemen
• 2 wortelen, in lengterichting gesneden in dunne
plakken
• 2 grote tomaten, gesneden in 1 cm dikke plakken
• 4 tenen knoflook, gepeld en in dunne plakjes
gesneden
• 200 gr rijst (risotto of paella rijst), gewassen en
uitgelekt (zeef)

Vloeistof
•
•
•
•
•

400-500 ml groentebouillon van tablet
1/2 theelepel gemalen turmeric (geelwortel)
1 theelepel paprikapoeder
1 theelepel gemalen nootmuskaat
1 theelepel gemalen kardemom (liefst vers gemalen)

Werkwijze

1. Doe de zonnebloemolie in een bakpan en verhit. Als
de olie heet is, bak de aubergines gedurende een minuut aan beide kanten mooi goud-bruin. Doe de gebakken plakken in een vergiet met daarin papier van
keukenrol. Als je dit te vet vindt, kun je de plakken
aubergine ook grillen.
2. Bak achtereenvolgens de aardappel, bloemkool en
wortel in de olie, maar doe dit slechts 30 seconden.
Moeten “crunchy” blijven. Doe idem in papier van
keukenrol en bewaar tot gebruik in vergiet.
3. Knip een stuk bakpapier, groot genoeg om de bodem
van de sauteuse te bedekken met nog iets van de opstaande rand (2 cm).
4. Nu gaan we “bouwen”: Laag aAubergines, dan de
wortelen, de aardappelen, de tomaat en de bloemkool. Verdeel hierover de knoflook en bedek met de
rijst.
5. Meng de hete bouillon met de kruiden en giet over de
rijst, zodat alle rijst onder staat. Zet de sauteuse op
het vuur en breng zachtjes aan de kook met deksel
op de sauteuse en laat 30 minuten sudderen. Doe het
vuur uit en haal de deksel van de pan en bedek met
een schone theedoek en laat 10-15 minuten staan.
6. Keer de pan op een groot bord (even opletten, maar
lukt zeker!) en verwijder het bakpapier voorzichtig.
7. Dien op (warm of koud kan beide) en smakelijk eten!
Pieter Smit
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DE TUIN

DE TUIN VAN RECHTERSLAAN 13
Om weer in de stemming te komen, lees ik
wat oude tuinstukjes. Het was in 2014 dat ik
schreef: “altijd als ik naar de brievenbus loop,
sta ik stil bij deze kleine voortuin”. Nu staat
de poort uitnodigend open en ik besluit dat dit
het moment is om aan te bellen. Ik ben meteen welkom bij Nelleke en we gaan zitten op
het gezellige terras. Het zonnetje schijnt, de
bolacacia doet weer zijn best om grote hoogten te bereiken. “Op zulke momenten waan ik
me hier in Zuid - Frankrijk.” zegt Nelleke. Ik kijk
eens om me heen, ik zie een olijf, een vijg, tomaten. Overal staan potten met roze bloeiers,
paarse zomermargrieten staan op tafel. Agapanthus staat nu al flink in knop. Een mooie
esdoornstruik vult de hoek. Al het roze wordt
onderbroken door een rode roos en een eindje
verder vormen een witte en een oranje klimroos een eigenzinnige combinatie.

“Ik ben maar een amateur hoor”, zegt Nelleke
bescheiden. “In aanleg was er al veel toen we
hier destijds kwamen wonen.” We lopen naar
de voortuin, die 19 jaar geleden al zijn huidige
indeling had: er lopen diagonale haagjes van
klimop die de ruimte groter doen lijken. Tussen
de hagen staat ieder jaargetijde van alles te
bloeien. Regelmatig ‘gooit’ Nelleke ‘er zelf nog
wat bij’. Het hoeft voor haar allemaal niet zo
keurig, toch vormt alles met elkaar een eenheid. De rododendrons hebben dit jaar voor de
allereerste keer gebloeid. En de laatste keer
dat ik naar de brievenbus liep, stond links in de
hoek een paarse azalea overdadig te bloeien.
Nu is de beurt aan alliumbollen en akeleien.
Een pioenroos trekt alle aandacht naar zich
toe. Dadelijk komen de phloxen en rozen.
Daarna de asters. De groene boog aan de
straatkant snoeit ze om de paar jaar resoluut
terug, waardoor de zachtroze kamperfoelie
en het bleekwitte roosje weer helemaal van
voren af aan beginnen en een geweldige bloei
geven.
Nelleke houdt ervan de plantenmarkten af te
struinen. Er staan planten van de afgelopen
Nijmeegse plantenmarkt. Volgende week gaat
ze naar Hernen, waar kwekers van bijzondere
rozenrassen hun waar verkopen. Terwijl ze
van alles aanwijst, lopen we terug naar het
binnenplaatsje.
“Het is gewoon van alles maar wat” zegt ze
tot besluit.” Het is gewoon van alles, maar
wàt leuk!” voeg ik hieraan toe. Mijn schrijflust
heeft het in ieder geval goed gedaan!
Esther Hinne

juni 2018

19

ZATERDAG 22 EN ZONDAG 23 SEPTEMBER

OPROEP VOOR IDEEËN BURENDAG
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen
viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag of zondag in september. In 2018 vieren we Burendag op 22 en
23 september. Het is een dag waarop je gezellig samen
komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt.

Historie

Douwe Egberts en het Oranje Fonds subsidiëren Burendag omdat buurten leuker, socialer en veiliger worden als
buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor
hun buurt. Op initiatief van Douwe Egberts vierden we in
2006 voor het eerst Burendag in Nederland. In 2008 ontstond de samenwerking tussen Douwe Egberts en het
Oranje Fonds. Met Burendag willen beide organisaties
mensen dichter bij elkaar brengen. In 2017 vierden we
in ons dorp voor het eerst Burendag en toen hebben we
de doeltjes op het oranjeveldje aan de Josuélaan onthuld
en ingewijd met een voetbaltoernooitje gevolgd door de
barbecue in ’t Zaaltje.

Activiteiten in Heilig Landstichting

als Dorpsvereniging om ook dit jaar weer subsidie aan te
vragen bij het Oranje Fonds. Hét idee is nog in ontwikkeling: we denken onder andere aan iets voor de speeltuin
voor de kleinste inwoners in ons dorp, bijvoorbeeld een
water-speeltoestel.
Wellicht heeft u zelf ook nog ideeën om samen de handen uit de mouwen te steken en ons dorp nóg mooier te
maken dan het al is?
Aarzel dan niet en mail ons uw idee: we zullen er dan in
onze eerstvolgende vergadering aandacht aan besteden
en in de volgende Oorschelp onze definitieve plannen
voor een ongetwijfeld weer goede en gezellige Burendag
bekendmaken.

Meer weten?

www.burendag.nl.
Neem contact met ons op via de email van Dorpsvereniging Heilig Landstichting:
dorpsvereniging@gmail.com

We gaan dit jaar weer Burendag vieren in ons dorp. Reserveer alvast 22 en 23 september! We denken erover

STRAATFEEST ANDREASLAAN
Op zaterdag 2 juni was het een drukte van jewelste op
de Andreaslaan. De straat tussen Simonlaan en Lucaslaan afgesloten, een partytent, een biertap van Nederlands fabricaat en een bonte verzameling stoelen en
tafels midden op straat. Kleurrijke vlaggetjes en ballonnen, een heuse muziekinstallatie omlijsten het festijn
dat elke twee jaar wordt gehouden.
Rond de klok van vier startte het feest met koffie en
thee en taart en de introductie van de nieuwkomers,
zeven in getal. Daarna volgden: improvisatie toneel,
geblinddoekt parcours afleggen en blind sjoelen, zoek
de verschillen en reclame teksten koppelen aan daarbij passende producten. Vier groepen streden om het
hardst om met de eer van de winnaar te strijken.Na het
spel was daar onder het genot van eten en drinken het
samenzijn. Zelf meegebrachte lekkernijen zoals: salades,
hartige taarten, pasta’s en ter plekke op een Green Egg
bereidde pizza’s lieten zich uitstekend smaken.

Kortom een zeer geslaagd straatfeest voor jong en oud.
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KONINGSDAG 2018

EEN ORANJE PARTIJTJE
De stekker erin en hop! Daar komt het springkussen tot leven en het kondigt in de vroege
uurtjes van 27 april een feestelijk programma
aan voor jong en oud!
Zo organiseerde de Dorpsvereniging op Koningsdag voor de volwassenen weer de Lanenwedstrijd Pétanque.
En het Oranjecomité had een feestelijk kindermenu in elkaar gezet. Naast het enorme
springkussen, konden de kinderen aan de
knutsel. Een veelheid aan oranje en roodwit-blauwe vlaggetjes, slingertjes, bloemetjes
– eigenlijk de hele santenkraam van de Van
Oranjes – lag op de pingpongtafel klaar en in
een mum van tijd waren vele kinderfietsjes
omgetoverd tot rijdende koningscreaties. Een
tochtje door de buurt was voorzien en met luid
rinkelende belletjes trok de kinderstoet door
de lanen van ons dorp.
Weer aangekomen bij het voetbalveldje, was
het tijd voor het volgende onderdeel van het
kinder menu: de vossenjacht. In het gebied
tussen Orientalis en de speeltuin hielden een

achttal vrijwilligers – uitgedost in vreemde
outfits – zich op. De schone taak voor de kinderen om de vreemde vogels te ontdekken, en
bij iedere ‘vos’ kregen ze een letter, waarmee
ze uiteindelijk een woord konden maken. Ze
zagen onder meer een duiker in een boom, een
gevangene achter het hek bij de moestuintjes,
een politieagente (die heel effectief bleek om
het sluipverkeer vanuit Groesbeek tegen te
houden), jonge kapelaan bij de kerk en een
Mexicaanse man die een dutje deed. Al met al
een bonte verzameling vreemde vogels en de
kinderen vonden het prachtig! Eenmaal terug
bij het springkussen konden de kinderen hun
prijsje ophalen om zich daarna lekker uit te leven op het springkussen. Onderling werd tot
laat in de middag speelgoed uitgewisseld op
de kleedjesmarkt.
Al met al een hele geslaagde Koningsdag dit
jaar. Dank voor de organisatie allemaal!
Jaap Vesten
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OP 27 MEI IN `T ZAALTJE

VERSLAG VAN DE DORPSBORREL
Een bekend gezicht deze keer: Marion Meulenbroek, woonachtig in Heilig Landstichting,
kwam ons vertellen over haar belevenissen
met de bedoeïenen die leven in Zuid-Sinaï. Al
jaren begeleidt zij (wandel)reizen in deze bijzondere woestijn en heeft een goed contact
met de bevolking.
Aan de hand van foto’s gaf ze ons een inkijkje
in hun dagelijkse leven. De volgende onderwerpen passeerden de revue:
Vroeger trouwde een meisje rond haar 13e,
jongens waren iets ouder, ongeveer 15 jaar. In
de loop der jaren is dit nogal veranderd: tegenwoordig trouwen jongeren zo tussen de 20 en
25 jaar. Een man kan pas trouwen als hij een
huis, bed, koelkast en televisie kan bieden. In
de verlovingstijd moet hij hard werken om zijn,
meestal zelfverzekerde en veeleisende, geliefde te veroveren. Het liefst woont ze ook niet te
ver van haar moeder vandaan.
Scheidingen komen er zeker voor, maar zo te
horen verlopen die meestal minder drama-

tisch dan bij ons het geval is. Kinderen blijven
vaak bij de moeder, maar worden ook door
oma en tantes opgevoed. Vrouwen doen veel
samen als het gaat om opvoeden, koken en
groenten verbouwen.
Kinderen krijgen twee jaar lang borstvoeding,
en zoals in de westerse wereld moeders goed
op hun kinderen moeten letten, moeten kinderen in de Sinaï hun moeder goed in de gaten houden. Maakt een kind een harde val en
moet hij huilen, zijn moeder gaat er niet naar
toe, maar wacht tot het kind bij haar komt. Al
op jonge leeftijd krijgen ze kleine en grotere
taakjes te doen en leren ze gaandeweg veel
dingen, bijvoorbeeld de kunst van het broodbakken moeten zowel jongens als meisjes beheersen voor hun vijftiende!
Veel bedoeïenen zijn werkzaam in het toerisme en de bouw, werken hard en mensen van
in de vijftig zien er in onze ogen oud uit. Het
leven van een ‘’gepensioneerde’’ vijftiger ziet
er veel minder actief uit, aan beweging wordt
niet gedaan, graag zitten de ouderen voor hun
huis. Ook in de Sinaï kampt men met de bij
ons bekende ouderdomsziekten, maar door de
gebrekkige medische zorg is daar weinig aandacht voor.
Nog een interessant detail: 10% van de bevolking wordt doof geboren. Mensen zijn er zo
vertrouwd met doofheid dat het niet als een
afwijking wordt gezien maar als een variant.
Er is een geheel eigen doventaal ontwikkeld.
Na afloop was er gelegenheid kettingen en
tasjes te kopen, gemaakt door de bedoeïenen
vrouwen.
Dank, Marion, voor je zeer onderhoudende en
interessante lezing!
Meer weten?
Ga naar www.hadiyareizen.nl
of schrijf naar info@hadiyareizen.nl
Josine de Groot
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AFSCHEID VAN HEILIG LANDSTICHTING
Het is zover, ik heb de poortwoning aan de
Profetenlaan verlaten. Makkelijk is het niet, na
bijna 37 jaar hier fijn gewoond en geleefd te
hebben. Er liggen hier heel veel herinneringen.
In 1981 kwamen we hier wonen met een gezin
met drie kinderen. Er moest heel veel gebeuren: verf afbranden, plafonds afsteken, lijmresten verwijderen uit de hal, witten en verven. Vol enthousiasme gingen we aan de slag
en na vijf jaar zag het er al heel wat beter uit.
We hadden een heerlijke tuin waar heel wat
hutten gebouwd zijn.
In die tijd was er nog een Spar, waar ik heel blij
mee was. Helaas heeft het twee weken geduurd. De winkel was niet meer rendabel en
verdween. De dagelijkse boodschappen moesten elders gehaald worden, een hele toer met
drie kleine kinderen, zonder auto. De school
was gelukkig dichtbij en juffrouw Nell was blij
met twee nieuwe kleuters. De jongste heeft

de school niet meer meegemaakt want ook die
verdween op den duur door het te lage leerlingenaantal.
Na vijftien jaar hier fijn gewoond te hebben,
overleed mijn man Jan. De oudste twee waren aan het studeren en woonden op kamers.
Koen en ik bleven achter. De laatste tien jaar
heeft Catelijne met haar gezin in mijn “tuin”
gewoond. Er lag nog een bouwkavel. Ook zij
zijn vorig jaar vertrokken.
Nu is het mijn beurt. Ik woon nu tijdelijk in
een appartement bij mijn vriend Hans. Samen
gaan we in Lent wonen aan een plas, een nieuwe uitdaging. Hier hopen we samen nog veel
fijne jaren te beleven.
Lieve Landstichters, ik zal jullie missen, maar
ik zal nog geregeld langs komen.
Veel groeten, Marijke Oeters.

{ advertentie }

voor zentraining en personal coaching

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

Zomerzitten in de maanden juli en augustus is gratis. Kijk op onze site!
Zomerretraite van 15-19 augustus in Kloosterhotel Zin in Vught. Thema:
Samenhang, verbinding en eenheid in het dagelijks leven.
Inloopzazen en Dana Dokusan. Dokusan: persoonlijk onderhoud. Op Zondag 2 september tussen 10.30 en 12.30 uur.
Deze service is op basis van Dana: Je bepaalt zelf of en wat je betaalt.
Gratis open les voor starters op zondag 9 september om 14.00 uur.
Doorlopend traject voor starters; geef je op via de website. Je kunt op elk moment beginnen.
Doorgaande Zengroepen op maandagavond en dinsdagavond 19.45-21.30 en
NIEUW op vrijdagochtend 09.45-11.30. Vanaf 10, 11 en 14 september. Instromen altijd mogelijk.

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

23

juni 2018

OOSTERPOORT WONEN
Wij zijn Jacqueline Coenen en Sandra Smits,
sociaal wijkconsulenten bij Oosterpoort.
Met onze collega’s beheren we bijna 5000 betaalbare huurwoningen in de gemeenten Berg
en Dal en Heumen, waaronder 52 woningen in
Heilig Landstichting.
Als sociaal wijkconsulenten werken we dagelijks hard aan de leefbaarheid in o.a. Heilig
Landstichting.
Dat kunnen we niet alleen. Samen met onze
collega’s bij Oosterpoort, maatschappelijke
partners (zoals politie en sociale wijkteams)
en bovenal met bewoners werken we met veel
plezier aan een “fijn thuis”.
Dit jaar vragen we extra aandacht voor het
thema “Langer Zelfstandig Wonen”. We zien
dat onze doelgroep ouder wordt en willen dat
het wonen plezierig blijft.
Graag komen onze vrijwillige woonadviseurs
op huisbezoek voor een advies op maat.
Zelf een huistest doen kan ook op
http://geldersehuistest.nl/.
Of kijk voor een aanpassing in uw woning op
https://www.oosterpoortwoon.nl/ik-benhuurder/langer-thuis.

JONGSTE
MEDEWERKER’

Heeft u vragen? Wij zijn dagelijks bereikbaar
via ons algemene telefoonnummer
(024) 399 55 55.
Sandra Smits
Sociaal consulent Wijken
(06) 824 47 841
www.oosterpoortwoon.nl

Let op! Onze klantenbalie is geopend op
dinsdag en donderdag van 10.00 tot 14.00
uur. Wilt u op een andere dag langskomen?
Maak dan een afspraak met ons.

‘DARRUIMT

Merel Dankbaar
&
Sara Vesten
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HOE PAKKEN WE DAT AAN?

ONS DORP OP WEG NAAR MEER
DEMENTIE VRIENDELIJKHEID?!
Iedereen vergeet wel eens wat. Het boodschappenlijstje thuis laten liggen, de lampen
van de auto aan laten staan of de broodjes in
de oven vergeten. Voor mensen met beginnende dementie is dit vergeten aan de orde
van de dag. Mensen met (beginnende) dementie kampen met geheugenproblemen. Alledaagse dingen vergeten daar begint het mee:
zoals de volgorde van het koffiezetten, niet
op de naam van hun kinderen komen of niets
meer herinneren van wat ze gisteren deden.
Dit is erg naar en op den duur kan dit vervelende gevolgen hebben voor zowel de betrokkene zelf, diens familie als naaste omgeving.
Dementie komt veel voor in ons land en neemt
alleen maar toe. Zo blijkt uit cijfers van Alzheimer Nederland dat ruim 270.000 mensen aan
dementie lijden en naar verwachting zal dit
aantal in 2040 oplopen naar 550.000.
Ook in ons dorp wonen mensen met deze aandoening. Maar wat houdt dementie nu precies
in, hoe herken je het en ga je daar mee om? Om
op deze vragen een antwoord te geven organiseert de werkgroep ‘’Een dementievriendelijk

dorp’’ een bijeenkomst om uw vragen te beantwoorden en handvatten te geven over hoe
om te gaan met dementie. Wij willen samen
met u onderzoeken hoe we met elkaar de handen uit de mouwen kunnen steken en dorpsgenoten met dementie en hun mantelzorgers
op vrijwillige basis kunnen ondersteunen. Op
deze manier proberen we met z’n allen dementie bespreekbaar en hanteerbaar te maken om uiteindelijk een meer dementievriendelijk dorp te creëren.

Thema:
Informatie-avond ‘’Op weg naar een
dementievriendelijk dorp’’
Waar:
‘t Zaaltje, Carmelweg 4, 6564 AH, Heilig
Landstichting
Wanneer:
Woensdag 26 september 2018
Tijd:
19.30 – 22.00 uur
De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers
van GGD en Forte Welzijn, Els de Witte, Marja
van Rossum en Pim Spaan.

• We een website hebben: www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl
• U voor uw hobby het dorp niet uit hoeft omdat er ook veel cursussen gegeven worden en
clubs actief zijn zowel overdag en ’s avonds in ’t Zaaltje en in het Bosduiveltje?
• Dat bijvoorbeeld op vrijdagmiddag de Dorpsbieb in ’t Zaaltje geopend is?
Er zijn weer prachtige boeken bij!
• Dat we in de komende Oorschelp-uitgaven aandacht gaan besteden aan diverse clubs,
verenigingen die actief zijn in Heilig Landstichting?
• U via de publicatie “Sociale Kaart” op de website van de dorpsvereniging kunt zien welke
activiteiten er allemaal in t Zaaltje en het Bosduiveltje plaatsvinden?
• Onder het kopje “Archief” op de website van de dorpsvereniging u vorige uitgaven van de
Oorschelp en het Oorbelletje terug kunt vinden?
• Als u iets belangrijks te melden heeft, u dit kunt melden bij de dorpsomroeper, Josine de
Groot, zodat zij hiervan melding kan maken in de dorpsmail? (dorpsvereniging@gmail.com)
• onder het kopje “Nieuws” van www.dorpshuisheiliglandstichting.nl enkele clubs,
verenigingen e.d. zich presenteren en vertellen wat zij doen en op welke dag?
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SUIKERFEEST FESTIVAL
De naam Suikerfeest horen we steeds vaker.
Wat wordt er gevierd? Waarom heet het Suikerfeest? Zeker is dat het Suikerfeest draait
om verbinding en het samenzijn met vrienden
en familie.
In Museumpark Orientalis zie je op 16 en 17
juni een Suikerfeesttafel en krijg je antwoord
op al de vragen die je daarover hebt. Ook mag
je Suikerfeest vieren want er is live muziek,
zang, dans, workshops kalligrafie, workshop
Arabisch instrument, demonstratie kleding
maken, hand schilderen met henna, geurzakjes maken en nog heel veel meer.

Er staat vanaf de entree tot aan het Binnenmuseum, een straat van kraampjes, terrasjes
en een podium voor optredens.
Wanneer:
Zaterdag 16 en zondag 17 juni 2018
van 11.00 – 17.00 uur.
Waar:
Museum Orientalis.

Doe gratis mee aan heerlijke hapjes maken.
Uiteraard zijn er ook andere hapjes voor mini
prijzen te koop. Kom en vier het Suikerfeest in
Orientalis!

{ advertentie }

26

nummer 47, jaargang 12

CONCERT IN DE CENAKELKERK
Op zondag 24 juni 2018 treedt het muziektheater
Carmina Ludens, o.l.v. Hein Vrijdag op in de Cenakelkerk
met: “De stenen spreken”.
In een afwisselend programma van muziek en tekst
zullen architectuur, mozaïeken, schilderingen en de
liturgie van deze bijzondere kerk tot leven komen.

Met muziek uit de Byzantijnse liturgie en van o.a.
Morales, Tavener, Aichinger en Rachmaninoff.

Wanneer:
Zondag 24 juni 2018 van 16.30 tot 17.30 u.
Vrij entree echter een gift is zeer welkom.
Marleen Moggré

NOG GEEN LID VAN DE DORPSVERENIGING?
U ontvangt deze Oorschelp, maar bent nog geen lid van de Dorpsvereniging?
Dat is jammer maar….. makkelijk op te lossen!

Stuur een mail om u aan te melden als lid van de Dorpsvereniging: dorpsverenigingheiliglandstichting@gmail.com
en maak €15,00 over op rekening NL59 RABO 0187 4444 12 o.v.v. uw naam en adres.
Dit is de jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap aan de Dorpsvereniging.
Daarmee ontvangt u dan ook regelmatig nieuws en updates via onze dorpsomroeper en draagt u uw steentje bij
aan de drukwerkkosten van de Oorschelp en het Oorbelletje, het onderhoud van de website, en de activiteiten die
door de Dorpsvereniging voor alle bewoners van ons mooie dorp worden georganiseerd.
{ advertentie }
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GOLFSPELERS EN GOLFSPEELSTER VAN
ONS DORP DOEN JULLIE MEE?
Zoals we vorig jaar al afgesproken hebben gaan we
zaterdag 11 augustus 2018 onze 3de golfwedstrijd
organiseren voor inwoners van Heilig Landstichting.
We starten rond 11:30 uur op onze mooie golfbaan
op het Rijk van Nijmegen, met vooraf een kopje
koffie of thee met een lekkernij en als afsluiting een
borrel (voor eigen rekening) met bittergarnituur en
een dagschotel voor denk ik weer €25,00 (moet nog
bevestigd worden door de golfbaan).
Willen jullie me per mail laten weten of je dit
jaar mee speelt? En mochten jullie nog andere
inwoners in ons dorp kennen die graag mee willen
spelen, laat het mij weten.
Ik hoor het graag.
Bert Peters, Pauluslaan 5, 6564 AN Heilig
Landstichting, 0651 517802,
bertpeters@lijbrandt.nl
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OPRAPEN!!

Nou ja, het resultaat is dat de woedende
en gefrustreerde vader met zijn mobiel drie
grote hondendrollen fotografeert en op de
WhatsApp Buurtpreventie zet: ‘Schaam jullie hondenbezitters! Op drie plaatsen in de
kinderspeelplaats grote drollen in het zand.
Schande.’ Beheerder Tom Smit reageert meteen: ‘Dit niet op deze app svp. Gebruik Nextdoor hiervoor.’ ‘Dan bereik ik niet iedereen’ is
de repliek van Arthur. ‘Overigens ben ik het
wel met je eens. Maar aub niet via deze app’
schrijft Tom. Waarop Arthur spijt betuigt: ‘OK
excuses maar ben boos dat ik de poep van de
handen van mijn zoontje van 2 moet afvegen.’
Tom Smit voegt nog een suggestie toe: ‘Gebruik de dorpsmail of de Oorschelp’.
Ik weet niet hoe het zoontje van Arthur heet,
dus ik heb maar een mooie naam verzonnen.
Ik weet ook niet of Arthur, die ik ook al niet ken,
nog een poging heeft gedaan via Nextdoor, de
dorpsmail of de Oorschelp zijn gram te spuien.
Maar ik pak de zaak graag op in deze column.
Onze beschaving is zover gekomen dat er
overal, ook op internet, biologisch afbreekbare
hondenpoepzakjes te koop zijn. Toen ik laatst
een hond voor een vriendin uitliet, kreeg ik er
ongevraagd zo’n zakje bij. Hoe je dat dan doet?
Nou je steekt je hand in een binnenstebuiten
gekeerd zakje en pakt met ferme hand de drol
op. Dat voelt nogal ongewoon, zal ik maar zeggen, maar het kan echt. Je draait vervolgens
het zakje terug. Zoals je een paar sokken op-

vouwt. Klaar is Kees. En dan is het verder een
kwestie van zoeken naar een openbare hondenpoepzakjesafvalbak…..

column

Bedremmeld en betraand duwt de kleine Gerben, net twee jaar, met zijn voetjes de keukendeur open. Zijn handjes houdt hij voor zich
uit alsof ze niet van hem zijn. Een penetrante
stank van hondenpoep verdrijft de geur van
vers gezette koffie. Papa Arthur heeft maar
een halve minuut nodig om de situatie in te
schatten. Hij pakt een stuk keukenpapier, een
lap en water en wrijft de besmeurde handjes
zo schoon mogelijk. Dan op een stoel en handjes onder de kraan, flink met zeep. ‘Gertje waar
is dat nou gebeurd’, vraagt vader Arthur. Het
jochie wijst naar het speeltuintje tussen Profetenlaan en Simonlaan. En Gertje zegt ‘peelpaat’. Arthur gelooft zijn oren niet, sprint met
zijn zoon naar de speeltuin en …..

Maar; wat lees ik over de ambtenaren van
onze gemeente Berg en Dal die hiervoor moeten zorgen? ‘Hondenpoep? Daar moet je niks
aan doen. Kost alleen maar geld en leidt tot
niks’. Dat advies geven de ambtenaren van
de gemeente Berg en Dal aan de politiek..’ Aldus De Gelderlander een jaar geleden. Omdat
ambtenaren geen besluiten nemen, wendde
ik mij tot diezelfde politiek, want die gaat over
geld. Nou daar werd ik ook niet vrolijk van. In
het Gemeentehuis in Groesbeek vielen partijen onlangs zwaar over elkaar heen over dit
onderwerp. ‘Het uiteenlopen van de standpunten maakte duidelijk waarom het probleem al jaren onoplosbaar is’, concludeerde
De Gelderlander. En B&W hebben geen zin om
in dat gat te springen. Voor een goed beleid
ben je al snel twee ton kwijt. Buurgemeenten
besteden jaarlijks zelfs drie ton aan de bestrijding van het ongerief.
Ik weet niet precies hoe het afgelopen is met
het politieke gesteggel. Uit het GemeenteNieuws maak ik op dat het wachten nu is op
een voorstel van B&W, maar dat er geen hondenbelasting komt. Dus geen geld. Elders lees
ik dat de gemeente wil gaan mikken op een bewustwordingscampagne. Ja, ja. Het woord alleen al! Doekje voor het bloeden. En ik hoorde
dat de kinderen antipoepbordjes
mochten maken om bij speelplekken te zetten. Dat kostte de gemeente € 500,-- Een aflaat voor
beleidloosheid.
Maar de kwintessens is natuurlijk:
oprapen je eigen hondendrol en in
je eigen gft-bak ermee.

Dick Verstegen

