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in dit nummer o.a.:
van de redactie van de voorzitter horizon 2020 nieuwe bewoners
toekomstplannen oriëntalis vegetarische recepten estafette
kunstroute sinterklaas heemkundekring aed
bijzondere reizen dementievriendelijk dorp de column etc.
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VAN DE REDACTIE

H

et jaar loopt alweer bijna ten einde als
u deze Oorschelp in de bus vindt. Kruip
lekker bij de kachel en geniet van alle wetenswaardigheden en nieuwtjes uit ons dorp.

komst op 27 januari, het Feest van Licht van
21 december tot en met 6 januari. Vanaf 8 december de grootste kerstal van Europa. En het
Alzheimer café dat 7 januari van start gaat.

In deze Oorschelp een interview met de plannenmakers voor een nieuwe versie van Orientalis. Een verslag van de discussies over Horizon 2020. Foto’s en verslagjes van de vele
activiteiten die hebben plaatsgevonden in ons
dorp. Dick Verstegen schrijft hier een mooie
column over. Een kort bericht over de stand
van zaken van ’t Zaaltje. En uiteraard de Pollepel, de nieuwe bewoners en bijzondere reizen.

Als U iets wilt delen met de mensen in het
dorp, een afscheid, een welkom aan nieuwe
buren, bijzondere reizen die u gemaakt heeft,
een verslag van een gebeurtenis of een ander
leuk nieuwtje. Laat het ons weten. U kunt zelf
iets schrijven of aan ons vragen het te doen.

Activiteiten die u niet moet missen: Kindje
zoeken op 23 december, de nieuwjaarsbijeen-

De volgende Oorschelp verschijnt half maart 2019.
Copy graag aanleveren vóór 1 maart 2019 en sturen
naar oorschelphls@gmail.com.

Aanleveren foto’s bij artikelen.
Het komt regelmatig voor dat wij foto’s ontvangen met het verzoek deze te plaatsen maar dat de
kwaliteit te slecht is om te gebruiken. Vandaar een aantal richtlijnen:

Resolutie:
Aanleveren:
Kleur / ZW:
		

Zo groot mogelijk, maar minimaal 150 dpi op gewenste grootte van afdruk.
Stuur foto’s als losse bestanden (dus niet in een WORD-document).
Zolang De Oorschelp in zwart-wit wordt gedrukt maakt het niet uit of foto’s in
kleur of zwart-wit worden aangeleverd.

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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TRADITIES EN ONTWIKKELING
Nu ik dit stukje schrijf zijn de meeste bladeren uit de tuin geharkt en afgevoerd naar de
bladbak. Sint is weer heel hartelijk ontvangen
in ‘t Zaaltje. De kerstbomen zijn opgetuigd en
staan alweer buiten te schitteren.
Zo aan het eind van het jaar met de korte dagen loodsen de traditionele feesten ons door
de winter. Tradities zijn een wonderlijk ding:
het geeft veel gezamenlijke herinneringen en
gespreksstof. ‘Wanneer doen jullie het? Hoe
doen jullie het (gedichten, surprises) en: weet je
nog: hoe we het vroeger deden toen de kinderen nog klein waren’. Soms zie je ook op tegen
de vele verplichtingen, of zijn er andere zorgen,
ook dat is fijn om uit te kunnen spreken. Leuke
gesprekjes, waarin je ook merkt dat iedereen
de tradities op zijn eigen manier invult.
We gaan een jaar afsluiten waarin we als dorp
in ontwikkeling zijn: er wordt volop verhuisd en
ge- en verbouwd, de schop ging in de grond bij
’t Zaaltje. De nieuwe plannen voor Orientalis
zijn aan het dorp gepresenteerd. We hebben
1200 bloembolletjes voor het bijenlint samen
in de grond gestopt. Weliswaar niet zoals eerst
gedacht op Burendag, want door het koude en
natte weer moesten we het buitenprogramma
helaas afgelasten. Het was binnen wel héél
druk en gezellig! De dorpsommetjes zijn wel
gepresenteerd, maar pas later gewandeld (nu
zelfs iedere vrijdag, u kunt meewandelen!).
Alle leden krijgen de ommetjes binnenkort in
de bus.
We staan er goed voor: dat blijkt uit het dorpsonderzoek, waarin u een hoog cijfer geeft aan
het leven hier. De uitkomsten zijn besproken
in 3 groepen, waarbij we wat dieper ingingen
op de onderwerpen die we het belangrijkst
vonden. Heel interessant om van elkaar te horen wat belangrijk is in het dorp en waarom!
Inmiddels hebben Pim en Els het eindrapport
geschreven en aangeboden aan het bestuur.
We willen om te beginnen hier samen met de
actieve groepen in het dorp verder uitwerking
aan geven. En natuurlijk komen de plannen
aan de orde bij de Algemene Ledenverga-

nieuws van de
dorpsvereniging

VAN DE VOORZITTER
dering. Wordt vervolgd dus. Voor nu in ieder
geval: dank voor alle inbreng en alle ideeën,
geweldig dat er zoveel mensen zijn die (nog)
meer willen doen!
Ik wens iedereen van harte prettige feestdagen en een fijne jaarwisseling. En ik hoop u te
ontmoeten op de nieuwjaarsreceptie op 27 januari vanaf 16.00 uur in ’t Zaaltje!

Lies van Campen (Voorzitter)

We staan er goed voor: dat
blijkt uit het dorpsonderzoek,
waarin u een hoog cijfer geeft
aan het leven hier.

Op zondag 27 januari wordt u van harte
uitgenodigd door de besturen van de
Dorpsvereniging en ’t Zaaltje om gezamenlijk
het glas te heffen op het nieuwe jaar.
U bent welkom vanaf 16.00 uur in ’t Zaaltje.
Deze middag zal opgeluisterd worden met
Caraïbische en Latijns-Amerikaanse klanken
door het gelegenheidsduo Nuevo Ambiente.
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DORPSONDERZOEK 2018

HORIZON 2020
De afgelopen maanden heeft u een enquête
kunnen invullen over ontwikkelingen en initiatieven in ons dorp. Hieraan hebben 101 dorpsgenoten deelgenomen.
Van hen hebben er nog 23 doorgepraat in 3
dorpsgesprekken. Hiermee hebben we een
aardig beeld gekregen van de activiteiten en
wensen in ons dorp, zoals die na het vorige onderzoek in 2015 zich hebben ontwikkeld. Dank
aan de deelnemers daarvoor.
Op 7 november jl. hebben we onze opdrachtgever, het bestuur van de dorpsvereniging, de
resultaten van het onderzoek gemeld. Elders
in dit nummer staat hun (eerste) reactie. Hieronder zullen wij een aantal hoofdlijnen van
ontwikkelingen en aanbevelingen weergeven.
Het totale rapport staat op de site van de
dorpsvereniging (www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl onder de kop Horizon 2020).

1.

Vrijwilligerswerk staat hoog aangeschreven in
ons dorp. Op veel terreinen zijn veel inwoners
al bezig. 25% van de geënquêteerden geeft
aan nog wel wat (meer) te willen doen. Er is
grote behoefte aan een centraal vrijwilligerspunt waar vraag en aanbod op vele terreinen
aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Dan
weet je waar je terecht kunt, om fysiek, telefonisch of digitaal je vraag naar ondersteuning
voor je zelf of voor een dorpsgenoot neer te
leggen, en waar je kunt laten weten als je iets
voor je mede-inwoners zou willen doen.

2.

De waardering voor het wonen in ons dorp
is erg hoog, een 8,5 gemiddeld. En wie je ook
spreekt, dit wordt beaamd. Een van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren
is het versterken van het gevoel een dorpsgemeenschap te zijn. Daar is veel behoefte
aan. Daar staat tegenover dat bijna 1/8e van
de respondenten constateert dat er onderling
(te) weinig contact(mogelijkheid) is. En als dat

genoemd wordt, is er wel behoefte. Dit thema
zou verder uitgezocht kunnen worden.

3.

In de enquête en in de gesprekken kwam ‘t
Zaaltje prominent aan de orde. De behoefte
aan een goede plek voor ontmoeting en activiteiten is groot. De verzuchting dat het allemaal wel erg lang duurt met de verbouwing
is algemeen. En de behoefte aan informatie
daarover is groot en wordt node gemist.

4.

Duurzaamheid, en in het kielzog daarvan groen,
is zowel vanuit de ontwikkelingen in de afgelopen jaren, als in de genoemde uitdagingen
in de komende jaren, een van de belangrijkste
onderwerpen. Naast de vraag naar informatie is er veel behoefte aan samen aanpakken
en voor elkaar krijgen van een duurzame en
groene samenleving. Energiebesparing en klimaatneutrale activiteiten, waar zonnepanelen
ook bij horen, kregen een voorkeursbehandeling. En dat je daarin als dorpsgenoten samen
optrekt, wordt als vanzelfsprekend gezien.

5.

De jongste groep volwassen dorpsbewoners
(over het algemeen de inwoners met thuiswonende kinderen) voelt zich niet zo gebonden
aan de dorpsgemeenschap, maar heeft wel
veel waardering voor de vele initiatieven en
doet mee aan activiteiten die gericht zijn op
kinderen. Door met deze groep in gesprek te
gaan kan zichtbaar gemaakt worden hoe de
verbinding met de rest van het dorp inhoud
kan krijgen.

6.

Het voorgaande heeft er alles mee te maken
dat er een massa aan kwaliteiten in ons dorp
aanwezig is, en de vraag relevant is of en hoe
daar een beter gebruik van gemaakt kan worden.
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7.

9.

Jongeren, je komt ze in bijna alle straten tegen,
zijn nu nauwelijks aan het woord geweest.
Ze zijn veelal gericht op Nijmegen met al zijn
voorzieningen. Toch horen we regelmatig jongeren uitspreken dat ons dorp zo saai is. Met
hen in gesprek gaan en onderzoeken wat zij
van het dorp verwachten en hoe daar aan tegemoet gekomen kan worden, is een zinvolle
stap.

De behoefte aan ontmoeten van elkaar blijft
sterk aanwezig, vooral bij de jongste volwassenengroep en bij de groep > 64 jaar. Belangrijke elementen daarin zijn een aantrekkelijk
dorpshuis, straatfeesten (gewoon doen) en de
speeltuin, zeker als die meer mogelijkheden
krijgt voor spelende peuters en voor volwassenen van alle leeftijden die iets aan hun bewegingspatroon willen doen.

8.

10.

Ouderen > 80 jaar komen steeds minder in
zicht (letterlijk). Door lichamelijke beperkingen,
of door (beginnende) dementie is hun actieradius beperkt. De aandacht voor deze groep
neemt toe in de zin dat daar ook een sociale
dimensie aan verbonden is: hoe gaan wij, in
ons dorp, om met mensen die niet meer (geheel) zelfstandig deel kunnen uitmaken van
onze gemeenschap. Een mooi voorbeeld van
interventie: de vrijdagse dorpswandelingen.
Zicht krijgen op vragen en (on)mogelijkheden
van deze groep kan veel informatie opleveren
en van daaruit tot actie leiden.

Bewegen, het hot item van 2015, lijkt in deze
ronde minder prioriteit te krijgen. Wij constateren dat de schijn bedriegt. Ruim 50% van de
respondenten blijft bewegen van het grootste belang vinden (van de 26-45 jarigen is dat
70%). En vooral bewegen voor ouderen en de
daarbij behorende valpreventie scoren hoog
op de wensenlijst. Daar kan wat mee gedaan
worden.

We hebben weer een mooie reis gemaakt bij
dit onderzoek. Het enthousiasme van de deelnemers geeft ons veel vertrouwen dat er in
ons dorp nog veel positiefs mogelijk is, zeker
als doelen, dorpelingen en daden met elkaar
verbonden zijn.
Els van der Schoot & Pim Spaan

6

nummer 49, jaargang 12

BABETTE VAN ROSSUM, ARNO VAN BASTEN, LIEKE, TIM EN NOUD
RECHTERSLAAN 5

NIEUWE BEWONERS - 1

Het is een koude donkere novemberavond als ik aanbel bij Rechterslaan nummer 5.
Het huis ken ik. Willy en Henk woonden hier tot vorig jaar. Maar wat is het veranderd! Ik ben benieuwd
naar deze nieuwe bewoners. Nou ja, nieuw….
Babette, jij bent wel bekend met Heilig
Landstichting toch?
“Ja, ik ben hier geboren, ik ben hier gedoopt in
de Cenakelkerk, heb de communie gedaan, ben
gevormd, we zijn in de Cenakelkerk getrouwd
en onze kinderen zijn hier gedoopt. Alles door
pastoor Rabou.
Ik heb ook op school gezeten in Heilig Landstichting tot de derde klas. We zaten met 6
meisjes in de klas. Dus ja, ik ben hier zeker
bekend. Mijn ouders wonen hier en mijn zus
ook. Ze wonen allemaal hier om de hoek. En
het gekke is, mijn beide broers wonen juist
ver weg, de een in Zwitserland en de ander in
Costa Rica.
Op mijn 21ste ben ik op kamers gaan wonen in
Nijmegen en later zijn we in Beek gaan wonen.
En nu ben ik weer terug op mijn 43ste.”
Was dat ook een reden voor jullie om
naar Heilig Landstichting te komen, jouw
geschiedenis?
“Nee, niet echt. We zochten iets dichterbij de
stad, maar wel in een mooie wijk en dan kom
je uiteindelijk al gauw hier terecht.”
Arno: “Het was niet zo dat we persé in de Heilig
Landstichting wilden wonen, we zijn echt gevallen voor de potentie van dit huis. Het voelde
meteen goed.”

Het gekke is: ik heb altijd geroepen dat ik in
een nieuwbouwwijk wilde wonen, want daar
begint iedereen opnieuw en dat schept een
band. Maar het valt me op dat hier in de buurt
ook iedereen nieuw is. Al onze buren zijn jong
en nieuw hier. Iedereen is bezig om zijn huis
te verbouwen en op te knappen. Iedereen is
benieuwd naar elkaars ervaringen, leuk. Het is
helemaal geen vergrijsde omgeving zoals mijn
vrienden dachten toen we hier een huis kochten. Integendeel.”

Maar jullie hebben het huis wel enorm
veranderd, ik herken helemaal niets meer.
Arno: “Ja, dat snap ik. Ik vind het leuk om van
een “ouder” huis iets nieuws te maken en
daarbij krijg ik altijd verschillende ideeën bij
een woning als die verbouwd kan worden. Ik
zie allerlei mogelijkheden.”

De kinderen, vinden die het leuk hier?
“De oudste zit nu dicht bij haar middelbare
school, maar ze gaat nog voetballen en paardrijden in Beek. De twee jongens zitten nog in
Beek op school en sporten daar ook. Ze hebben hun neefje en nichtjes en oma en opa om
de hoek wonen, dat is fijn voor hen en heel
vertrouwd. En laatst was hier de filmavond,
dat vonden ze ook erg leuk. Dus ja, ik geloof
dat ze het hier naar hun zin hebben. Maar het
is wel zo dat je sociale omgeving erg verandert
als je verhuist.”

Heb je iets met verbouwen?
“Ik ben zelfstandig bouwmanager zzp-er, dus
ja, ik ben wel gewend om door een huis heen te
kijken en de mogelijkheden te zien.

En vertel eens, wat hebben jullie allemaal
voor hobby’s.
“Voetbal, is een hobby van ons allemaal. De
kinderen zitten allemaal op voetbal, Arno is
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coach/leider van het meisjesteam en Babette
kijkt alle wedstrijden mee. Zaterdag is echt
voetbaldag hier.”

pen met tuinieren……ha ha… we hebben een
flinke tuin en niet echt tijd om er aandacht aan
te besteden.”

Hebben jullie nog wensen?
“Nou, als iemand zin heeft om te komen hel-

Miep Thuijls

MONIEK STEGGERDA, WIM WISPELWEIJ, LIAN EN RAMON
PETRUSLAAN 18

NIEUWE BEWONERS - 2

“Cuba, dat was mijn laatste grote reis.” Aan het woord is Wim Wispeleij (63) en we praten over hobby’s
en interesses. Vaak reist hij alleen naar warme oorden. Met Wim tegenover me en Moniek Steggerda (61)
links op de bank in de voorkamer geniet ik van een heerlijke espresso. Waarom deze inleiding? Omdat
hij getuigt van een mooie relatie waarin ieder tot zijn of haar recht komt en de vrijheid heeft om alleen,
maar ook samen te leven. En dat intrigeert me.
Moniek en Wim zijn zich erg bewust van het
feit dat zij beiden in een nieuwe levensfase zijn
gekomen. Zij zijn in september verhuisd van de
Hazenkamp naar de Petruslaan en maken nu
de resterende vrije dagen op om per 1 januari
te kunnen stoppen met werken. “Eerst was
het een paar maanden druk met het huis en
moesten we echt wennen aan de rust en stilte
om ons heen. En nu merken we hoe ingrijpend
het is om geen vast werkritme meer te hebben.” Die overgang was zeker voor Moniek
zwaar.
Als geestelijk verzorger in een ziekenhuis heb
je geen 9 tot 5 baan. “Je bent tot 10 uur ‘s
avonds en altijd tijdens de feestdagen bereikbaar.” Bovendien raak je diep betrokken bij de
wezenlijke levensvragen van patiënten, ieder
in zijn of haar specifieke situatie. “Tegenwoordig gaan mensen op een andere manier om
met religie en zingeving. Ook als zij niet meer
religieus zijn, blijven ze zich vragen stellen over
de zin van het leven en van het lijden dat hen
overkomt..” Ja, het is dankbaar en bijzonder,
maar ook erg aangrijpend werk.
Wim werkte bij de provincie Gelderland. “Ik
was programmamanager en verantwoordelijk voor allerlei projecten, variërend van bedrijfsverplaatsingen tot automatisering en
begeleiding van gemeentelijke fusies. Vooral

de afwisseling, steeds nieuwe collega’s en
de noodzaak om je elke keer weer in te werken in de inhoudelijke aspecten van het project maakten mijn baan interessant.” Ook de
verhuizing pakte Wim aan als een project. Bij
binnenkomst moesten er nog plintjes worden
gekit en tijdens de verbouwing nam hij al het
schilderwerk voor zijn rekening. “Nou die zeeën van tijd als pensionado vallen best tegen.
Misschien dat ik in het voorjaar meer ruimte
krijg om eens na te denken over andere zaken
waarmee ik mijn tijd wil vullen. Voorlopig ben
ik als vrijwilliger nog betrokken bij de ontwikkeling van een CAO voor ambtenaren van de
provincie.”
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Op de vraag ‘Waarom Heilig Landstichting?’
zijn Moniek en Wim unaniem: “Een fijn huis,
levensloopbestendig, een prachtige omgeving met veel natuur; ja ik hou ontzettend
van wandelen en heb me ook al aangesloten
bij een wandelclubje.” Pas toen zij hun nieuwe
huis betrokken realiseerden zij zich dat ze ‘in
een dorp’ kwamen te wonen. Grote kavels,
dus stiller en minder mensen op straat; geen
winkels, maar wel straatborrels. “De mensen
hebben zorg en aandacht voor elkaar. Zij maken eigenlijk het dorp en voor de boodschappen blijkt de stad verrassend dichtbij.” Moniek
vindt de gemengde populatie opvallend, “We
hadden het beeld dat in Heilig Landstichting
vooral ouderen woonden. Maar het is verfrissend om te ontdekken dat de leeftijden van
bewoners breder gespreid zijn dan gedacht.
Op dat moment komt dochter Lian binnen.
Ze woont in Utrecht en werkt in de gemeente
Geldermalsen, maar is nu even thuis. Ze is enthousiast over haar werk. “Inclusieambtenaar,
weet je wat dat is?” Ik knik bevestigend. Lian
heeft Sociaal Pedagogische Hulpverlening en
Jeugdstudies gedaan. Ze werkt met mensen
met een beperking die maatschappelijk willen integreren en zo mogelijk weer aan de slag

gaan op de arbeidsmarkt. We raken aan de
praat over diverse sociale ondernemingen in
de buurt, zoals Le Souk d’Orient; Wim en Moniek knikken: “We hebben daar al verscheidene
keren koffie gedronken.” Andere kinderen? “Ja,
Ramon. Hij woont in Nijmegen op kamers en
werkt in de skatehal Waalhalla.”
Ook als gezin hebben zij een paar grote reizen gemaakt. Naar China en Thailand, de geboortelanden van de kinderen. In huis zie je de
herinneringen aan die reizen. Foto’s, beeldjes,
een vitrinekast vol. Wim fotografeert graag.
Het zijn de geheugensteuntjes, opgeslagen in
een digitale map. “Op reis beleef ik vooral ervaringen als toeschouwer, bijvoorbeeld op een
marktpleintje, kijkend vanaf een terrasje. Het
liefste wel in een warm land. Contacten met
mensen blijven vluchtig vanwege de taal.”
Moniek houdt minder van de warmte. “Misschien gaan we in de toekomst weer eens
samen op stap. Wat mij betreft weer naar
Groenland of de Noordpool, naar de sneeuw.”
Na nog een kopje espresso neem ik afscheid
van Moniek en Wim.

Correctie:

Jan de Koning

In de vorige Oorschelp stond het verkeerde email adres van de Dorpsvereniging vermeld.
Het correcte email adres van de dorpsvereniging is:

dorpsvereniging@gmail.com
{ advertentie }
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NICOLE EN LOEK TIELEN, LUCAS, MEREL EN FLORIS
LUCASLAAN 7

NIEUWE BEWONERS - 3

Het is muisstil en kil in ons dorp als ik iets voor achten de oversteek maak naar de Lucaslaan. Nicole
verwelkomt me en Loek komt van boven en zegt dat Merel bijna slaapt, het flesje warme melk werkt.
We lopen gedrieën de huiskamer in en kiezen voor het comfort van de bank in plaats van eettafel.
Loek, Nicole, Lucas(5), Merel(3) en Floris(1) wonen nu bijna drie jaar in ons dorp, van nieuwe
bewoners is eigenlijk geen sprake. We willen
ons als gezin graag voorstellen via de Oorschelp want het sociale contact met dorpsgenoten vinden we van belang en onbekend
maakt onbemind. Bovendien lezen we de
Oorschelp zelf graag en zeker ook de rubriek
‘nieuwe bewoners’.

Hoe komen jullie in ons dorp terecht?
Loek vertelt dat hij in deze omgeving geboren
en getogen is. “Van mijn ouderlijk huis in Brakkenstein en Malden, de NSG tot de universiteit
heb ik hier doorgebracht en dat wilde ik graag
zo houden.” Nicole vult aan en zegt: “ik groeide
op in Beltrum, een klein dorp in de Achterhoek
en wilde dat dorpsgevoel graag weer terug na
mijn studietijd in Groningen. Op een zondag liepen we vanuit Brakkenstein met mijn schoonmoeder door Heilig Landstichting, Lucas was
toen nog maar net geboren, en we zeiden: “dit
is een mooie plek om te wonen, rustig, groen
en kinderen kunnen op straat spelen.” Voor
ons beiden een goede plek, zo is het gekomen.
Eind 2015 kochten we dit huis en in februari
het jaar daarop zijn we verhuisd.”
Hoe bevalt het jullie in ons dorp?
Komen jullie verwachtingen uit?
“We zijn beiden blij met onze plek hier. Mooi
huis, prachtige tuin, groene omgeving en
ruimte voor onze kinderen. Loek woont in zijn
vertrouwde omgeving en het dorpse karakter
hier bevalt ons heel goed. Bij de kinderen is de
speeltuin favoriet, als het aan hen ligt wandelen we daar elke dag naar toe. We hebben
diverse contacten in de straat en buurt, er zijn
plannen voor een straatfeest en we hebben
net het geslaagde Sinterklaasfeest achter de
rug. Kortom prima plek om te wonen hier!”

Hoe treft een meisje uit Beltrum een jongen
uit Nijmegen?
Nicole vertelt glunderend: “ik studeerde in
Groningen Bewegingswetenschappen en ging
met mijn zusjes stappen in studentenstad Nijmegen. Op die avond kwam ik Loek tegen en
zo kwam van het een het ander.” Loek: ”ik studeerde Bedrijfscommunicatie aan de universiteit hier en raakte tijdens het stappen in de
ban bij het zien van Nicole en bleven we elkaar
ontmoeten.”
Wat doen jullie voor de kost?
Loek: “Ik werk als HR professional bij Philips
in Eindhoven. Met circa 35 HR experts zetten
wij ons in om de personeelsprocessen in meer
dan 40 landen te ondersteunen en te verbeteren door het inzetten van Informatie Technologie. Mijn focus ligt op verbeteringen in het
deelgebied van Organisatie Management en
Functiewaardering. Daarnaast ben ik teammanager van een klein team.”
Nicole: “Ik werk als docent bij de opleiding Ergotherapie aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Ik prijs mij gelukkig dat ik op de fiets naar
mijn werk rijd, heerlijk!”
Wat doen jullie in je vrije tijd?
Loek: “Ik zaalvoetbal elke week en daar leef ik
me heerlijk in uit. En sinds ik hier woon is de
tuin mijn hobby. Heerlijk buiten wat graven en
snoeien en daarmee de tuin zoetjes aan vorm
geven. Ook zit er nog het verlangen om het
squashen weer op te pakken. Dat lukt nu met
reistijd en jonge kinderen nog niet. Maar wat
niet is kan komen.”
Nicole: “Ik rijd graag op mijn racefiets rond. Zoals je gisteren zelf zag, ik kwam toen terug van
een stevig uurtje rijden in deze prachtige omgeving. Wel koude tenen gekregen. Bovendien
ga ik twee keer per week bootcampen.
En samen gaan we graag op vakantie naar de
Waddeneilanden. Vlieland is ons favoriete ei-
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land zoals je wel ziet. De zee dat missen we
hier wel. Daarnaast gaan we voor het eerst dit
jaar met de kinderen op wintersport naar Oostenrijk. Daar hebben we veel zin in.
De activiteiten die hier in het dorp worden georganiseerd vinden we geweldig. De kinderen
genoten van de Sinterklaasbijeenkomst, het
paaseieren zoeken en koningsdag. Wij zijn ook
benieuwd hoe het met de verbouwing van ’t
Zaaltje gaat en de activiteiten daar voor de
kinderen maar ook voor onszelf.”
Wim de Vries

VRIENDEN VAN MUSEUMPARK ORIENTALIS

NIEUW BESTUUR

In de laatste algemene ledenvergadering heeft er een bestuurswisseling plaats gevonden.
Het bestuur ziet er nu als volgt uit:
• Ellen Hanselaar uit Heilig Landstichting: voorzitter
• Pim Spaan uit Heilig Landstichting: vicevoorzitter, tijdelijk ook secretaris
• Bert Rietschoten uit Groesbeek: penningmeester
De Vrienden zijn te bereiken via vriendorientalis@gmail.com.
Hebt u interesse in de secretarisrol (tot eind 2019), meldt dat bij ons.

{ advertentie }
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ORIENTALIS OPNIEUW IN DE STEIGERS?
Het Bijbels Openlucht Museum, Orientalis, Cultuurpark Heilig Landstichting,
maakte de afgelopen jaren een bewogen ontwikkeling door. Veel geworsteld met
en ook geïnvesteerd in modernisering en innovatie van de visie en het concept. Na
de soms megalomane miljoenenplannen lijkt er een nieuw elan te groeien voor een
intercultureel museum. De Oorschelp praat met de trekkers van het nieuwe plan.
“Nou, dat is nog eens goed nieuws”, glundert
Erna van de Ven, bestuurder en operationeel
directeur, als ze even is weggeglipt voor een telefoontje en weer aansluit. “Eindelijk komen ze
van Hart van Nederland voor een programmaitem in ons park. De TV-ploeg staat al beneden; daar moet ik zo meteen naar toe…. Maar
waar waren we?” We zitten aan tafel met de
museumdirectie in de bespreekkamer van het
kantoor van het museum. Gietijzeren radiatoren, beige behang, geëmailleerde reclameborden tegen de muur met de slogan “Wat je
Nergens Anders Vindt” van het Bijbels Openlucht Museum, zoals het toen nog heette. We
zijn benieuwd naar de achtergrondinformatie
van de ambitieuze plannen voor Orientalis die
Kees de Ruwe, het tweede bestuurslid van het
museum, presenteerde op 1 november j.l. in de
Piet Gerrits-zaal.
Overigens kwam Hart van Nederland niet voor
die toekomstplannen. Zij wilden het Kerstdiorama in beeld brengen, dat met 100 vierkante
meter de grootste kerststal is, in elk geval in
Europa, maar misschien wel van de wereld.
Het is de laatste keer dat Roel den Dulk en
Fred van der Zwet het diorama maken; inderdaad de hoogste tijd dus om dit Nederland te
laten weten. En misschien ook wel illustratief
voor de nieuwe visie op het concept van Orientalis: de drie grote monotheïstische godsdiensten op gelijkwaardige wijze bij elkaar brengen
en met elkaar verbinden. De gemeenschappelijke basis daarvoor ligt een heel stuk voor
Kerstmis en wel bij aartsvader Abraham. Zo
kunnen in Orientalis, het Kerstdiorama, het
Suikerfeest en het Feest van Licht ieder hun
eigen plek krijgen.
“Het idee is om mensen vanuit verschillende
culturen religie te laten beleven,” legt Kees uit.
“We gaan als het ware terug naar de ‘roots’. En

dat kan even goed de beleving van spiritualiteit zijn, los van religie. Op die manier doordenkend zijn wij op het concept van ‘The circle
of life’ gekomen. In de kern is dit een aardige
gedachte, het leven als universeel gegeven
waarin, onafhankelijk van religie, zingeving en
spiritualiteit aan de orde komen in de opeenvolgende levensstadia. De vraag is hoe krijg je
dat in een cultuurpark over het voetlicht?”
Erna van de Ven, met een duidelijke marketingachtergrond, heeft het product dat Orientalis in de markt wil zetten al helder voor ogen.
“We willen er in elk geval geen ‘schreeuwend’
park van maken. Het is de bedoeling dat mensen ‘dat ding’ -waarmee ze de smartphone
bedoelt- wegleggen en op zoek gaan naar hun
eigen waarden en naar de zingeving van hun
bestaan.” En dat alles op een aantrekkelijke,
maar toch ingetogen manier. De veertig vakantiewoningen in het park worden ingepast
in dit beleefconcept door ze duurzaam, oosters
en energieneutraal te maken en ze een eigen
toegang te geven. Erna en Kees maken er ook
geen geheim van dat die woningen van groot
belang zijn voor ‘het verdienmodel’. Zij moeten
op den duur de exploitatie met € 350.000 per
jaar in de zwarte cijfers brengen.
Om de aantrekkelijkheid voor meerdere doelgroepen te vergroten zet het cultuurpark in op
individuele beleving, spiritualiteit en educatie.
Daarvoor zal aan de inrichting het een en ander moeten gebeuren. “De toegang moet weer
worden zoals vroeger. Het hoofdgebouw moet
een nieuwe functie krijgen. Oorspronkelijk was
dit gebouw het voorportaal van een grootse
Heilig Hart Basiliek. Maar de bouw hiervan
strandde in de crisistijd van de jaren 30. We
willen van dit voorportaal een ‘Poort’gebouw
maken, dat doorgang biedt naar het Aards Paradijs. Deze poort moet vanaf de rotonde in
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het oog springen. De Cenakelkerk, die van verre veel prominenter zichtbaar moet worden,
het Nebo klooster en de begraafplaats willen
we veel meer bij het museum betrekken om
die “circle of life” tastbaar en voelbaar te laten
worden.”
In het ‘Aards Paradijs’ zelf worden de bezoekers begeleid langs een pad dat de huidige gebouwen, straatjes en dorpjes aan elkaar rijgt
volgens achtereenvolgende levensthema’s: de
‘circle of life’: geboorte, adolescentie, volwassenheid en ouderdom. Onvermijdelijk komt die
‘circle’ uit bij de begraafplaats. “In het kader
van duurzaamheid wordt de begraafplaats
uitgebreid met natuurbegraven,” legt Kees
uit. “Deze natuurlijke setting is voor het park
van wezenlijk belang, maar om te groeien naar
120.000 bezoekers per jaar zijn wel enkele
landschappelijke aanpassingen noodzakelijk.
We zijn trouwens al goed op weg; sinds 2012
zijn we van 37.000 gegroeid naar 68.000”
Het Museumpark heeft een lange geschiedenis achter de rug van financiële tekorten en
grote investeringen die de laatste jaren maar
niet wilden leiden tot het gewenste aantal bezoekers en een verbeterde exploitatie. Volgens
Erna van de Ven draait het museum de laatste jaren wel positief, maar gaat dat ten koste
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van groot onderhoud en vernieuwing. Met een
relatief klein budget, het belevingsconcept en
het nieuwe verdienmodel ligt een veelbelovende toekomst in het verschiet. Een klein budget
betekent dat er nog altijd 3 miljoen nodig is.
De directie van het museumpark is druk in de
weer met het ‘verkopen’ van het plan aan in
eerste instantie de gemeente Berg en Dal. “Op
dit moment tonen politieke partijen interesse
in de plannen en zijn in gesprek met ons”, zegt
Kees. Erna vult aan: “We hebben de plannen
al voorgelegd aan de dorpsvereniging en in
het voorjaar leggen we de plannen natuurlijk
ook voor aan de bewoners van Heilig Landstichting. Om draagvlak te creëren voor onze
plannen willen wij ze samen met dorpsbewoners verder ontwikkelen. Dat is voor ons van
wezenlijk belang.” Daarna volgen de gemeente
Nijmegen, de provincie en subsidiegevers en
sponsors. Er liggen diverse scenario’s klaar om
het plan te realiseren. Zij lopen uiteen van een
vijfjaren- tot een tienjarenplan. “En als minimale optie, hebben we een grondverfscenario,
waarbinnen we alleen de basisinfrastructuur
in orde maken” besluit Kees. Een ding is zeker:
de bezieling is er. Nu nog het geld.
Jan de Koning & Wim de Vries

Waaruit bestaan nu de plannen die op stapel staan voor Orientalis in het kort:
1. De entree verschuift naar achteren en komt bij het Poort-gebouw te liggen waardoor vanaf de
rotonde en het Nebo-klooster een heldere zichtlijn ontstaat die bezoekers naar het park moet
trekken.
2. Inhoudelijk wordt de bezoekers een route aangeboden waarin zich de circle of life, van geboorte tot
dood, wordt gesymboliseerd. Beleving, spiritualiteit en educatie zijn sleutelwoorden.
3. De Cenakelkerk met de Engelenlaan, die in oude glorie wordt hersteld, en delen van de begraafplaats
maken onderdeel uit van het concept ‘de circle of life’.
4. Om Orientalis een financieel gezonde basis te geven, worden op het park 40 vakantiewoningen en op
de huidige parkeerplaats 10 permanente woningen gebouwd. Deze woningen worden ingepast in de
stijl van het park.
5. Parkeervoorzieningen verhuizen naar de M. Suyslaan.
Voor geïnteresseerden liggen de plannen ter inzage in ’t Zaaltje.
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BURENDAG
Bewerking van ’t gedicht van Patrick S.
Voorgelezen door Marianne Struik op de Burendag.
Het leven in de stad is in versnelling.
IK WIL ER TIJD BIJ!
Maar nu….. wonen we in de Heilig Landstichting.
Hier heb ik de macht over mijn tijdlijn
Ik luister naar de bijen
Ze vertellen over harmonie
En over hoe ’t is om vrij te zijn
Mijn gedachten gaan hier, mee met de wind
Ik zie geen vuiltje aan de lucht en ik adem in
Pure zuurstof van de bomen
En de kracht van de zon
Vrij van drukke wegen en van levenloos beton
Met de natuur zijn wij hier gezegend
Wij voelen ons zo vrij als een luchtballon.

VERBOUW ONS DORPSHUIS!
In de vorige Oorschelp schreven we over de nieuwbouwplannen en uitvoering daarvan. Een paar weken geleden
zijn de contouren van de nieuwbouw zichtbaar geworden
door het verwijderen van de stenen ondergrond waardoor de parkeerplaats niet meer gebruikt kan worden.
Parkeren is nu alleen mogelijk aan de Joanneslaan en dat
geeft mogelijk overlast voor de bewoners aldaar. Het verzoek is om zo veel mogelijk andere vervoermiddelen te
gebruiken. Parkeren is ook mogelijk op de parkeerplaats
van de Cenakelkerk.
Inmiddels is de overeenkomst tussen het bestuur van ons
dorpshuis, opdrachtgever, en opdrachtnemer getekend.
De bouwmaterialen worden nu besteld en de planning
van de nieuwbouw is voor de kerst bekend. De verwachting is dat, met een zachte winter, de verbouwing voor de zomer wordt afgerond.
Op 19 december 2018 wordt ’s avonds om 19.30 uur een informatieavond gehouden
voor de gebruikers van ’t Zaaltje en het Bosduiveltje in ons dorpshuis. De planning
van de verbouw wordt nader toegelicht en gevolgen voor gebruikers besproken.
Wim de Vries

14

nummer 49, jaargang 12

BIJZONDERE REIZEN

EEN REIS DOOR ZUIDELIJK AFRIKA Deel 3.
In het stadje Kuruman beginnen de eerste
sporen van de Kalahari, vooral wat betreft namen van de lodges. Het zand is hier rood, de
lucht ondertussen blauw, maar de natuur oogt
vooral nog groen. Op een parkeerplaats bij een
grote supermarkt in Kuruman komt een witte
man naar ons toe. Hij waarschuwt ons: meteen in de auto gaan zitten met de deuren op
slot en de ramen dicht. Het stikt van de zwarten (hij zegt dit letterlijk) die alles weggrissen
wat ze te pakken kunnen krijgen. Hij smeekt
ons bijna om hier niet te blijven staan. Later
wordt dit verhaal bevestigd door de campingbaas waar we ‘s avonds terechtkomen.
Via een onmetelijk lange zandweg en door
gehuchtjes met Afrikaanse namen als Vleermuisvlakte, Hotazel (hier hot as hell genoemd),
Sonstraat, vanZijlsrus, gaat het verder westwaarts. Het is droog, savanne-achtig, verlaten. Tot onze verbazing staat er om de paar
kilometer een bord aan de weg met de naam
van een boerderij inclusief de namen van de
eigenaren. Vaak Nederlandse namen: Gertje
en Eus Willems, Joke en Willem Vochtrijk etc.
Achter de poort een lange zandweg. Ergens
moet de boerderij liggen. Wat een geïsoleerd
leven.
Wanneer we willen stoppen lukt dat niet. De
rem weigert, gebroken remleiding. Door de
slechte weg, veel washboard, rijden we flink
door, dan zweef je als het ware en voel je het
‘t minste. Maar de auto krijgt er ook een optater van. Gelukkig ontdekken we het op een
goede plek zonder vervelende gevolgen. De
olie spuit eruit als we remmen. Het is nog 30
km naar Askham, het volgende gehucht met
kerk, benzinestation, kliniek én camping. Maar
helaas geen garage. De eigenaren van de camping, waar we de enige gast zijn, zijn heel behulpzaam. Híj kruipt samen met Klaas meteen
onder de auto. En zíj, René, vertelt Annemarie
ondertussen haar verhaal over het leven van
een witte in het huidige Zuid-Afrika. Over haar
huidige werk als farmacist in de publieke gezondheidskliniek in het dorp. Ze is er de enige
witte, ook de enige die gekwalificeerd is, maar
vanwege het huidige beleid in Zuid-Afrika krij-

gen zwarten/kleurlingen voorrang bij overheidsbanen. Ook wanneer je daarvoor niet
gekwalificeerd bent. De niet-gekwalificeerde
kliniekmanager heeft onvoldoende kennis en
René heeft geleerd haar mond te houden totdat er te erge fouten gemaakt worden. Wanneer ze daar iets van zegt geeft dat wrijving.
Deze verhalen hoorden we eerder. Overheidsbanen gaan naar ongekwalificeerde zwarten/
kleurlingen, en ook is er bijvoorbeeld een quotum voor het aantal witten dat mag studeren.
Reden dat de jongere generatie naar het buitenland gaat voor onderwijs en werk.
In het dorp wonen ongeveer 60 witten, het is er
veilig. Volgens René omdat in dit gebied kleurlingen wonen in plaats van zwarte mensen.
De witte mensen vormen een hechte gemeenschap, samen met de boerenfamilies waarvan
we de boerderijen onderweg zagen. Zondags
zien ze elkaar in de kerk en op zaterdag doen
ze samen ‘boerenspelen’. Een overzichtelijk en
rustig leven.
Als de rem zo goed en zo kwaad als het kan
gemaakt is rijden we de volgende morgen, na
een hartelijk afscheid, richting Gemsbokpark,
onderdeel van de Kalahari woestijn. Het neusje
van de zalm zegt men. We kunnen niet wachten om de zandduinen te zien. Het loopt echter
allemaal wat anders. Na een uitgebreide papierwinkel door 3 verschillende beambten en
met hooggespannen verwachtingen rijden we
het park in. En komen in een groene woestijn
terecht. Niets zand, veel gele bloemetjes en
veel gras afgewisseld met bomen. Het verschil met buiten het park is, dat we hier 2000
rand voor moeten betalen, we geen zijwegen
in mogen rijden en op een bepaalde camping
moeten staan omdat daar alleen plaats is. We
zullen wel te veel verwend zijn om (dit veel bezochte deel van) de Kalahari te waarderen.

Terug in Namibië.

De uitgang van het park is tevens de grens
met Namibië. Al snel weer het woestijnachtige
landschap dat Namibië voor een groot deel
kenmerkt. Het is verlaten, die dag zullen we op
de onverharde weg 5 auto’s tegenkomen tot
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het eerstvolgend stadje 250 km verder. Het
kost ongeveer een halve middag om daar de
remmen en een loszittende dynamo te repareren.
We hadden ze al vaker gezien, kokerbomen,
maar bij een camping in de buurt van Keetmanshoop staan er wel erg veel in een prachtig kaal en vulkanisch landschap. Ze kunnen
500 jaar oud worden en komen in Namibië veel
voor. Een mooi en surrealistisch gezicht. De
camping ligt erg afgelegen en we zijn de enige
gasten. Marianne, de witte eigenaresse, bevestigt dat de problemen tussen zwart en wit
in Zuid-Afrika veel groter zijn dan in de omringende landen. Als reden geeft ze de apartheid
aan. Overal in de wereld is discriminatie, maar
in Zuid-Afrika is de apartheid indertijd tot wet
verheven. Tot op de dag van vandaag is dat een
voedingsbodem voor de haat van de zwarte
mensen tegenover de witten. We horen regelmatig dat dat eerder meer dan minder wordt.
Zuma heeft daar nog een schepje bovenop gedaan. Hij zingt bijvoorbeeld liedjes met daarin
zinnen als ‘dood de blanke boeren’(we vragen
ons even af hoe vredelievend alle verzen van
ons Wilhelmus zijn). De haat tegen witten is
in Namibië veel minder, er wordt ook meer samengewerkt omdat er hier minder inwoners
zijn. Hoewel dat niet altijd makkelijk is. Witte
mensen kijken verder vooruit, zwarte mensen leven meer bij de dag. Waarom doorwerken als je voor vandaag genoeg te eten hebt.
Marianne vertelt dat ze laatst van een onderzoekster hoorde dat deze andere benadering
voortkomt uit het verschil in klimaat. In de
‘niet tropisch’ georiënteerde landen moet je in
de winter overleven en daarvoor moet je in de
zomer voorzorgsmaatregelen nemen. In meer
tropische gebieden is dat niet nodig. Er is altijd
eten en slapen kun je overal. Dat zou de verklaring zijn voor het verschil in ontwikkeling en
rijkdom. Tja, ook dat is een benadering. Zouden
daarom in het westen de boeken als ‘leef bij de
dag’ etcetera zo in trek zijn omdat we teveel
met de toekomst bezig zijn? Hoe zouden wij
witten trouwens scoren bij een IQ-test die opgesteld zou zijn door een raad van oude wijze
Himba’s of bosjesmannen??
Het landschap blijft adembenemend mooi,
kaal, leeg, mooie rotsformaties afgewisseld
met zandduinen. Overdag heet, ‘s nachts lekker fris. Onderweg houtjes verzamelen voor de
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braai ‘s avonds.
Aan de zuidwest zijde van Namibië is een immens stuk land afgesloten omdat er naar diamanten gezocht wordt. Grote borden met
‘Sperrgebiet’ erop maken duidelijk dat al die
verleidelijke zijpaadjes die tot de horizon doorlopen echt verboden toegang zijn. Ook een
grensovergang aan de Atlantic naar ZuidAfrika ligt in het verboden gebied van ongeveer 20.000 vierkante kilometers (bijna half
Nederland dus). De familie de Beers kreeg ooit
de concessie om in dat gebied diamant te delven. De firma Namdeb ontstond en samen (de
staat en familie De Beers) delen de winst op
50/50 basis.
Tegen de adviezen in rijden we kilometers lang
op een weg richting ‘Sperrgebiet’. Een slagboom over de weg. Einde verhaal denken we.
Jammer van de kilometers. Maar... sinds oktober 2017 is een deel van dit gebied vrijgegeven
en opgetogen rijden we door pure woestijn ongeveer 100 km verder naar het grensplaatsje
Oranjemund waar alleen maar mensen wonen
in dienst van Beers. Pas sinds oktober mogen
hier bezoekers komen. Het stadje oogt zeer
welvarend. Een oase met veel gras en bomen
die continu besproeid worden.
Via een lange brug over de Oranjerivier rijden
we weer Zuid-Afrika in. De prachtige kaalheid
en leegte gaat daar nog honderden kilometers
door. Met steeds kleinere tussenpozen leuke
dorpjes totdat we weer in het gebied zijn waar
we onze reis begonnen.
Annemarie van Daal en Klaas van Panhuis

OPROEP
Heeft U ook een bijzondere reis gemaakt
en wilt U daarover vertellen?
Neem contact op met:
oorschelphls@gmail.com.
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MEER DAN EEN WANDELING

HET DORPSOMMETJE
Vrijdagmiddag half drie. Een clubje dorpsgenoten verzamelt zich bij ’t Zaaltje. De lage
herfstzon kleurt de bladeren van beuk en berk
goud. De frisse lucht zorgt voor rode wangen en neuzen boven dassen, onder mutsen.
Het wekelijkse ommetje start. In wisselende
groepjes van twee of drie wandelen we over
het smalle paadje naar de Cenakelkerk. Als we
de volkstuintjes passeren leest Josje Pappot,
die de wandeling begeleidt, voor uit de brochure. “Hier werkten de Dochters van het Heilig
Hart en later de Kanunnikessen van het Heilig
Graf, zeg maar ‘de nonnen van het pelgrimshuis’ in hun tuin.” Nu zijn het enthousiaste
amateurtuiniers die de laatste boerenkolen,
palmkolen en spruitjes koesteren tot de eerste nachtvorst er overheen gaat en ze klaar
voor consumptie zullen zijn.
Wij kijken naar het mozaïek (van Piet Gerrits)
van het laatste avondmaal op de Cenakelkerk
en naar de levensboomfontein die de afgevallen bladeren onverstoorbaar naar de rustige
gedeelten in de vijver dirigeert. Ik maak tijdens de wandeling kennis met Loes, Sjef, Josien, Rob, Annelies en Wilma. “Waar woon jij
en hoe lang al?” “Wat deed je?” en “Herinner je
nog wat hier vroeger was?” We lopen de Mgr.
Suyslaan in richting Orientalis en blijven af en
toe even staan om een verhaal af te maken,
de kleuren te bekijken of de achterblijvers weer bij te laten
komen.
Natuurlijk
komen
de plannen van het
museumpark
ter
sprake als we de
parkeerplaats oversteken. “Stel je voor
dat hier een aantal
villa’s komt in de stijl
van het park?” Nee
dat kunnen we ons
niet voorstellen. “En
wat als de plannen
dagdromen blijken?”
Ja, dat willen we niet
laten gebeuren. Het

openluchtmuseum en Heilig Landstichting horen nu eenmaal bij elkaar, van oudsher.
Over het fietspad wandelen we naar het Neboklooster dat statig oprijst aan de Nijmeegse Baan. We lopen tussen de beukenhagen
en komen uit bij de toegangspoort. Een geschilderde Christus verwelkomt ons met wijd
gespreide armen en “Bij Mij is Overvloedige
Verlossing!” Dat moet mijnheer Hendriks ook
gedacht hebben toen hij besloot om tientallen
studentenkamers in het voormalige klooster
van de Redemptoristen te bouwen. “Zouden
we binnen mogen?” Ach ja waarom niet, de
deur staat open. Misschien kunnen we de kerk,
of de kapel wel zien. Maar lopend tussen stapels isolatie-, gips- en vloerplaten komen we
al snel bij de toezichthouder, die ons vriendelijk
en dringend verzoekt rechtsomkeer te maken.
En dat doen we dus.
“Vroeger heette ik Josef”, vertelt Sjef. Maar de
directeur van de HBS die de concurrentie van
dit soort seminaries in en rond Nijmegen helemaal zat was, wilde in zijn school in de Achterhoek niets meer weten van katholieke namen.
“Dus toen zei hij tegen me dat ik voortaan Sjef
zou heten” maakt Sjef zijn verhaal af. Voor
hem was die Overvloedige Verlossing blijkbaar
niet weggelegd.
“Nou dan drinken we daar een glaasje wijn
op”, stel ik voor als we via de Jericholaan weer
teruglopen naar ’t Zaaltje. Het idee wordt
van verschillende kanten omarmd, zodat we
even later genoeglijk aan een kopje thee of
een glaasje wijn zitten. We praten na over de
mooie wandeling, over het voorrecht om in
Heilig Landstichting te wonen en over het ambitieuze bedrijfsplan voor het cultuurpark, dat
op de tafel ligt. “Fijn om elkaar beter te leren
kennen, met elkaar van gedachten te wisselen, nieuwe vriendschappen te sluiten.” Ja, een
dorpsommetje is meer dan alleen de wandeling.
Jan de Koning
Voor meer informatie:
Els de Witte: 06-20 493 978

december 2018

17

DORPSBORRELVAN 25 NOVEMBER
De laatste dorpsborrel van 2018 stond in het
teken van het Franse korte verhaal.
Tracy van Poppel, docente Frans, en Lisette
Steentjes, verhalenvertelster, gaven hiervan
een boeiende en originele presentatie.
Om te beginnen vertelde Tracy het een en ander over Franse schrijvers van korte verhalen.
Verschillende namen, zoals bv. de hedendaagse schrijvers Philippe Claudel, Eric-Emmanuel
Schmitt, Claire Castillon en Anna Gavalda passeerden de revue.
Hoe zijn zij tot deze vorm van presenteren,
in zowel het Frans als het Nederlands, gekomen? Lisette vertelde geregeld verhalen voor
publiek en sommige daarvan waren uit het
Frans vertaald. Dit bracht hen op het idee
om zo’n verhaal afwisselend in beide talen te
brengen: Tracy leest Franse fragmenten voor,
Lisette ‘hertaalt’ die in het Nederlands. Zo is
de presentatie voor iedereen toegankelijk, of je
nu vloeiend Frans spreekt en verstaat, of heel
weinig.
Geregeld treden ze met een avondvullend programma op voor Alliances Françaises in het
land, maar ook voor middelbare scholieren.

Het eerste verhaal was een ‘’autobiografie’’
van een zeekreeft. Op hilarische wijze raadt hij
ons mensen sterk af om voortaan zijn soort
te eten. Hijzelf ontsnapte ternauwernood aan
de dood: hij bevond zich al in het aquarium van
een grote oceaanstomer maar dankzij een
botsing met een ijsschots (waar hebben we
dat eerder gehoord?) zwemt hij uit het aquarium en kan zijn reis in de oceaan vervolgen
om daar in het hoge noorden voor nageslacht
te zorgen.
De tweede vertelling verhaalde over een jongetje dat zo graag leest en helemaal opgaat
in het verhaal dat hij daardoor ‘ontsnapt’ aan
zijn dagelijks familieleven dat verre van prettig
is. Tenslotte verdwijnt hij zelfs letterlijk in het
boek en is daarna nooit meer teruggekomen
en leidt nu ongetwijfeld een veel gelukkiger leven in de wereld van zijn boeken.
Na afloop kon iedereen boeken bekijken en
praten met Lisette en Tracy. Al met al een zeer
geslaagde zondagmiddag.
Josine de Groot
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KUNSTROUTE 6 EN 7 OKTOBER 2018

De kunstroute in oktober was een waar
feest. Zeer afwisselende kunstwerken op
mooie lokaties, heerlijk weer, druk bezocht
en een mooie muzikale afsluiting.

Deelnemers aan de Kunstroute 2018:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Anja Best + Ben Winkelmolen
Coosje Bunnenkreeft
Marianne Struik
Theo Diepenbroek
Cootje van Ellen
Ben Witte
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VEGETARISCHE-RECEPTEN-ESTAFETTE
Met de dagen die korter worden en de temperaturen die dalen, krijg ik steeds meer zin in
winterse stamppotten. Maar dan wel met een
twist. Deze gegratineerde groene koolstamppot is mijn favoriet.

GEGRATINEERDE GROENE
KOOLSTAMPPOT MET GEITENKAAS,
TOMATEN EN OLIJVEN MET PIMENT
Voorbereiding:
Bereiding:
Klaar in:

10 minuten
30 minuten
40 minuten

Ingrediënten voor 4 porties
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 vleestomaten
200 gr geitenkaas
100 ml melk
8 olijven met piment
1 kilo aardappels
1 zak (500 gr) panklare groene kool
1 (groente) bouillontablet
1 theelepel tijm
1 theelepel paprikapoeder
1 eetlepel boter of margarine (voor de
puree)
• 150 gr ongezouten cashewnoten
• 1/2 eetlepel boter of margarine (om in te
vetten)

Bereiden
1.

Breng in een pan ruim water aan de kook,
kruis de tomaten in en dompel ze onder in
kokend water. Spoel ze dan af onder koud
stromend water en ontvel ze. Verwijder de
zaadjes en snijd het vruchtvlees in blokjes.
2. Verkruimel de geitenkaas boven een
kommetje, voeg de melk toe en meng met
een vork tot een smeuïg mengsel
3. Snijd de olijven in plakjes.
4. Schil de aardappels, was ze en snijd in

Tilly de Jong ontvangt de pollepel van Coosje Brunnekreeft

stukken. Kook ze met zout in 20 tot 25
minuten gaar.
5. Snijd de kool fijn en kook deze 15 minuten
in een laagje water met het bouillonblokje
erin.
6. Stamp de aardappels tot puree met de
boter, tijm, paprikapoeder en eventueel
wat peper (je kunt wat melk en extra boter
toevoegen om het romiger te maken).
7. Roer de tomaat, de kool, de helft van
het geitenkaasmengsel, de olijven en de
cashewnoten erdoor. Omscheppen en het
in 5 minuten goed heet laten worden.
8. Verwarm ondertussen de grill voor op de
hoogste stand. Vet een ovenschaal in en
schep het stamppotmengsel in de schaal.
Verdeel de rest van het geitenkaasmengsel
over de ovenschotel.
9. Zet de schaal 10 cm onder de grill en laat
hem in 5 minuten bruin worden.

Smakelijk eten!
Tip: kun je geen groene kool vinden kun je die
vervangen door spitskool of savooikool.

Ik geef de pollepel door aan Anna Mourits
Tilly de Jong
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AED CURSUS 2019
Zoals u weet, hangt sinds enige jaren bij de ingang van ’t Zaaltje
een AED: een automatische externe defibrillator. Ongeveer 15
bewoners hebben zich al aangemeld als actieve burgerhulpverlener via de Hartstichting of via hun werk. Daarvoor hebben zij
een AED-cursus gevolgd en zich aangemeld als actieve burgerhulpverlener bij de Hartstichting. U komt op de oproeplijst van
112 voor de AED in Heilig Landstichting, als u bent genoteerd
als burgerhulpverlener.
Voor informatie en details over het oproepsysteem, zie:
www.hartstichting.nl/aanmelden-burgerhulpverlener.
EHBO-Groesbeek organiseert ieder jaar een aantal AED-cursussen. De eerste AED-cursus om het diploma te krijgen bestaat uit 2 cursusavonden. Als u interesse heeft om deze AED-cursus te volgen en burgerhulpverlener te worden, dan kunt u zich bij de
EHBO-Groesbeek aanmelden:
Ehbogroesbeek@hotmail.com
ter attentie van Mevr. Ria Theunissen of via hun website:
www.ehbo-groesbeek.nl.
Een aantal beginnerscursussen zijn begin 2019 gepland. De cursussen worden gegeven in het Montessori College, Spoorlaan 16 te Groesbeek. De kosten zijn € 25.
Theo de Witte: theodewitte@planet.nl

KOM NAAR DE GROOTSTE KERSTSTAL VAN EUROPA!

MUSEUMPARK ORIENTALIS

Komende kerstperiode heeft u voor de allerlaatste keer de kans de grootste kerststal (diorama)
van Europa te bezichtigen. In Museumpark Orientalis zullen de bedenkers, bouwers en eigenaren
Roel den Dulk en Fred van der Zwet nog éénmaal het honderd vierkante meter grote diorama met
ruim 1800 beeldjes en miniaturen opbouwen.

Het ontstaan

Fred en Roel leerden elkaar in de jaren ‘90 kennen en bleken beiden fervent kerststallenbouwers te zijn. Ze voegden hun kerststallen bij
elkaar en zo ontstond hun eerste uitgebreide
kerststal waarbij overcomplete beelden een
andere functie kregen dan hun oorspronkelijke. Elk jaar kwamen er nieuwe beeldjes en
miniaturen bij totdat de kerststal zo groot was
geworden dat ze besloten open huis te houden
in de kleine katholieke enclave van hun over-

wegend protestante Friese woonplaats. De jaren daarna bleef de kerststal groeien tot Roel
en Fred in 2008 het idee kregen om het op een
externe locatie te huisvesten. Sindsdien spreken we niet zozeer meer van een kerststal
maar van een kerstdiorama.

Ovale kijkdoos

Van 2009 t/m 2011 stond het diorama in het
Heiligenbeeldenmuseum in Vorden (Gld) opgesteld. Daarna heeft het diorama steeds op een
andere locatie gestaan. In 2016 werd het niet
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meer tegen een wand opgebouwd maar stond
het op zichzelf en overkapt in het atrium van
Natuurmuseum Friesland (Leeuwarden). Het
diorama was inmiddels uitgegroeid tot een
ovale kijkdoos van honderd vierkante meter.
Vorig jaar werd deze opstelling herhaald in de
Nieuwe Sint-Jacobskerk in ‘s-Hertogenbosch
in dezelfde ruimte waar zich ook het Jheronimus Bosch Art Center bevindt. Het werk van
Jheronimus Bosch is beladen met Bijbelse personages en symboliek waardoor deze locatie
een perfect decor vormde.

Museumpark Orientalis

foto Marcel Krijgsman

Vanaf 8 december is de kerststal te bewonderen voor groepen vanaf 10 personen. Op
8 en 9 december en 15 en 16 december is er
daarnaast een speciale weekendopenstelling,
waarbij nieuwsgierigen de allereerste blikken
al kunnen werpen. Vanaf 21 december opent
Feest van Licht, en is ook de kerststal nog te
zien t/m 6 januari. Voor Museumpark Orientalis is het extra bijzonder dat de grootste kerststal van Europa dit jaar bij hen staat, omdat
het museum een jarenlange traditie heeft met
het tonen van kerststallen.

Zondagmiddag 23 december is er in en rondom de Cenakelkerk weer ons traditionele

“KINDJE ZOEKEN”
Om 16.00 uur start het kerstconcert. Pieter Gijsberts geeft met verschillende muzikanten weer een sfeervol
kerstconcert. Om ongeveer 16.30 uur begint het spel vanuit de kerk.
We gaan samen met Simon op zoek naar zijn weggelopen schaapje. …..
Na afloop komen we weer terug op het kerkplein om ons met warme chocolademelk bij het kampvuur te
warmen...
Voor inlichtingen over het “Kindje zoeken”:
Janneke Otten-van Rossum tel. 024-3222387 / Babette van Basten-van Rossum tel. 06-20566397.
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BOLLEN PLANTEN
Zondag, 28 oktober, hebben we 1200 bollen geplant in
ons dorp, een bijenlint, langs het speeltuintje en het
sportveldje aan de Josuélaan.
Eigenlijk zouden we de bollen planten op Burendag,
maar vanwege het slechte weer moest het destijds worden afgelast. Het zijn verwilderende bollen, die ieder jaar
terugkomen en zich spontaan vermeerderen.
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In de vroege lente gaan hieruit boerenkrokussen, wilde
hyacinten en vogelmelk bloeien. Voor de eerste bijen en
hommels zijn dat welkome bloemen, waar ze stuifmeel
en nectar uit kunnen halen.
Het bijenlint is een initiatief van de werkgroep Duurzaamheid. Met de aanleg van dit bijenlint wil de werkgroep alle bewoners van de wijk stimuleren om in hun
tuin ook dergelijke bollen te planten, zodat de bijen en
hommels van bloem naar bloem kunnen gaan en in ons
dorp een goed thuis kunnen vinden.
Namens de werkgroep, Helen van der Ven

{ advertentie }

voor zentraining en personal coaching

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

Inloopzazen en Dana Daisan. Daisan: persoonlijk onderhoud. Op zondag 6 januari tussen 10.30 en 12.30 uur.
Deze service is op basis van Dana: Je bepaalt zelf of en wat je betaalt. Andere data: 3/2, 3/3, 7/4, 5/5 en 2/6.
Vanaf januari doorlopend traject voor starters; geef je op via de website. Je kunt op elk moment beginnen.
Individuele zentraining vanaf september.
Gratis open les op zondag 13 januari om 14.00 uur voor wie in zenmeditatie geïnteresseerd is (Zenmeditatie is de moed en de kracht leren kennen van

de ‘zoheid’, noem het aanvaarding. Van daaruit kun je opgewekt het avontuur van de onbeperkte mogelijkheden in je leven aangaan. Zen is daarvoor open doen. Wil je de eerste
ervaring daartoe beleven, kom dan naar onze gratis open les.)

Doorgaande Zengroepen op maandagavond en dinsdagavond 19.45-21.30 en op woensdag- en vrijdagochtend 09.45-11.30.
Vanaf 7,8, 9 en 11 januari. Instromen altijd mogelijk.
Weekendretraite van 29 maart (19.00 uur) tot 31 maart (16.00 uur) in het comfortabele kloosterhotel ZIN (eigen kamer met douche en toilet).
Zomerretraite van 14 augustus (19.00 uur) tot 18 augustus (16.00 uur) in het comfortabele kloosterhotel ZIN (eigen kamer met douche en
toilet).

Petruslaan 1- Heilig Landstichting
zie voor programma en inschrijven: www.zennijmegen.nl (024-7850103)
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HEILIG LAND STICHTING EEN
DEMENTIEVRIENDELIJK DORP?
Op 12 september gingen we daar met elkaar
over in gesprek in ons dorpshuis.
Karin Wolfs, trajectbegeleider dementie en
werkzaam bij ZZG-zorggroep, nam ons mee in
de wereld van de mensen met dementie. Zij
vertelde over deze ziekte en wat dit betekent
voor de patiënt zelf en voor zijn of haar omgeving.
Dementie is een ziekte van de hersenen. Je
bent niet dement, maar je hebt dementie.
Het is een proces van geestelijke en uiteindelijk ook lichamelijke achteruitgang, meer dan
verwacht mag worden gezien de leeftijd van
de betrokkene. De ziekte van Alzheimer is de
meest voorkomende oorzaak. Klachten kunnen heel divers zijn: geheugenproblemen, concentratiestoornissen, oriëntatie problemen,
gedragsveranderingen, motorische stoornissen, veranderingen in taalvaardigheid enz. Dementie komt veel voor en zal in de toekomst
alleen nog maar toenemen. Het is belangrijk
om de diagnose vroeg te stellen en erover te
praten.
Paul Pulles, huisarts en woonachtig in ons
dorp, ging samen met Karin in op de vele vragen en opmerkingen vanuit de aanwezigen,
waaronder verschillende mantelzorgers.
Vanuit haar functie komt Karin op bezoek bij
mensen met dementie en hun mantelzorgers,
ook in ons dorp. Samen met de patiënt en de
mantelzorger stelt ze een ondersteuningstraject samen. Voor iedere patiënt ziet dit traject
er weer anders uit. Dit hangt nauw samen met
de vorm van de dementie, het stadium waarin, welke klachten op de voorgrond staan en
welke hulp voorhanden is. Maar professionele
hulp alleen is niet voldoende. Niet in een isolement terecht komen en er bij blijven horen
is belangrijk, voor de patiënt en voor de mantelzorger. Daar kunnen we als een dementievriendelijke dorpsgemeenschap een bijdrage
aan leveren.

Dementievriendelijk wil zeggen dat:
* de omgeving zodanig is ingericht, dat je
met dementie thuis kunt blijven wonen en
je talenten kunt blijven gebruiken.
* je niet buiten de samenleving wordt gezet,
maar daar juist onderdeel van blijft.
* er een vangnet is voor mantelzorgers
waardoor ze het langer vol kunnen houden.
* de samenleving betrokken wordt, zodat
bijvoorbeeld mensen met dementie worden geholpen in supermarkten of in het
verkeer.
* de patiënt met dementie zich veilig voelt
om te zeggen dat je dementie hebt, dat je
hier geen angst voor hebt of dat er een taboe is.
* mensen vriendelijk zijn voor je, ook als je
dementie hebt.
* mensen dementie herkennen en erkennen,
hun rust en geduld bewaren.
* mensen weten wat iemand met dementie
nog wel kan.
Hoe kunnen we daar aan bijdragen?
Door buren die alleen wonen wat in de gaten
te houden. Zeker als we weten dat er sprake is
van (beginnende) dementie.
Onderhoud het contact. Zowel met de mensen
met dementie, als ook met hun mantelzorgers.
Ook kunnen we als dorpsgemeenschap activiteiten ontwikkelen om met elkaar in contact
te blijven. Een voorbeeld is de wandelgroep op
vrijdagmiddag. Mogelijk biedt het verbouwde
zaaltje daar in de toekomst meer mogelijkheden voor.
We kunnen mantelzorgers onze hulp aanbieden en vragen wat we voor hen kunnen doen.
Vragen om hulp is voor veel mensen moeilijk.
Het moet voor mantelzorgers gemakkelijk gemaakt worden een beroep te doen op de dorpsgemeenschap. Dit werd in de onlangs gehouden enquête bij herhaling gemeld en was ook
een terugkerend thema bij de dorpsgesprekken. Aan het bestuur van de dorpsvereniging
is dan ook gevraagd een vrijwilligersnetwerk
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op te zetten waar vraag en aanbod gematched
worden. Niet alleen voor de mensen met dementie en hun mantelzorgers, maar ook voor
ouderen, zieken.
Mocht u n.a.v. het bovenstaand nog vragen
hebben, neem dan contact op met mij of met
Karen Wolfs, Zorg trajectbegeleiding bij dementie.
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Ook kunt u verschillende websites bezoeken,
waaronder die van Alzheimer Nederland
Els de Witte:
elsdewittevanderschoot@kpnmail.nl
telefoon: 06 - 204 939 78
Karen Wolfs:
k.wolfs@zzgzorggroep .nl
telefoon: 06 - 406 635 50
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IDEE
Om de plastic zakken voor het open krabben door de katten te beschermen, hebben meerdere inventieve dorpsgenoten aan de lantaarnpaal bij hun huizen met ijzerdraad een haak bevestigd.
Een goedkope doch handige oplossing.
Misschien ook voor u een idee?
Marja van Rossum

{ advertentie }

reis
gaat
zeker
door!
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VIER DE WINTER BIJ MUSEUMPARK
ORIENTALIS TIJDENS FEEST VAN LICHT!
Beleef de ouderwetse kerstsfeer tijdens Feest
van Licht, het inmiddels traditionele winterfeest in Museumpark Orientalis in Heilig Landstichting.
Laat je verrassen door alles wat je op de feestelijk verlichte route tegenkomt. Neem een
kijkje bij de ambachten in de oosterse bazaar,
steek je handen uit je mouwen tijdens een van
de workshops en bezoek de kerstkermis.

Een tweede pronkstuk van Feest van Licht
is dit jaar de grootste kerststal van Europa.
Met een oppervlakte van meer dan 100
vierkante meter en ruim 1800 figuren
levert dit een uniek schouwspel op.
Bij restaurant Le Souk d’Orient staat er een
mooi vertelprogramma voor je klaar met verhalenvertellers, dichters en muziekoptredens.
In de knusse winkeltjes kun je terecht voor
kleine kerstcadeautjes en vanzelfsprekend

voor een kop warme chocomel en Glühwein.
Voor het hele gezin is er wat leuks te ontdekken!
Speciaal voor Feest van Licht wordt er door
wereldkampioen zandsculpturen een levensgrote kerstgroep van zand gemaakt. Het is
heel speciaal dat hij ondanks zijn opdrachten
over de hele wereld tijd vrij heeft gemaakt om
voor het Feest van Licht een kerstgroep te
maken.
Een tweede pronkstuk van Feest van Licht is
dit jaar de grootste kerststal van Europa. Met
een oppervlakte van meer dan 100 vierkante meter en ruim 1800 figuren levert dit een
uniek schouwspel op. Dit beroemde diorama
van Roel den Dulk en Fred van der Zwet zal
deze winter voor de laatste keer worden opgebouwd.
Feest van Licht: Van 21 december t/m 6 januari, dagelijks van 11.00 – 18.00 uur
Voor meer informatie en het dagprogramma,
kijk op www.feestvanlicht.nl

december 2018
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AANDENKEN AAN HEILIG
LANDSTICHTING
Deze aflevering gaat over keramische souvenirs van Heilig Landstichting.
Misschien heeft of had u ook zo’n draak op de
schoorsteenmantel staan. Waarschijnlijk niet
van Heilig Landstichting maar van een of andere toeristische plek. Mandjes, kop en schotels ed..
De eerste kiem voor mijn verzameling is met
zo’n draak gelegd; een peper en zoutstelletje
(met tandenstokerbakje) dat zo lelijk was dat
het weer mooi was. De foto (bij u in zwart-wit)
kan het niet weergeven maar het vliegtuigje
heeft een lusterglazuur. Ik denk dat dit op de
bovenste plank van de souvenirwinkel stond.
Het vignet is geen plakplaatje maar een transfer.
Overigens staat er ‘Heilige Landstichting’ op, ik
zeg dat wel eens bij de heemkundewerkgroep
en krijg dan berispende blikken, soms een correctie: “Het is Heilig Landstichting Huub, het
heilige land ligt in Palestina.” Maar ondanks
het foute vignet was dit een geweldig souvenir.

Daarna vond ik nog een aantal keramieken
souvenirs maar die haalden het niet bij deze.
Uit het vignet kun je opmaken dat het vliegtuig
oud is, de h.hart kapel staat er al op (na 1920).
Het pelgrimshuis (casa nova) is nog maar voor
de helft gerealiseerd. Dat is van vóór 1932. Natuurlijk moet je rekening houden met de productietijd maar globaal kun je zo de ouderdom
vaststellen. Er is verder geen signatuur van de
maker aanwezig.
Een tweede souvenir heeft ook een bijzondere
geschiedenis. Ik kwam na een mail in Groesbeek terecht bij iemand die een hobby had om
met de metaaldetector stortplaatsen van na
de oorlog af te zoeken. Hij stuitte dan ook wel
op bergen met oude flessen en keramiek. Die
flessen waren herkenbaar door het glasreliëf
dat ze hadden. Een was nog van de melkerij
Lent. Prachtig! Er zaten ook flessen van de
geallieerden bij.
Maar laat ie nou ook een bijna heel melkkannetje (denk ik) gevonden hebben. Van de bekende plateelfabriek Gouda. In zwart met beschilderde gekleurde bloemen. (Dat zwart is
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goed te zien op de zwart-wit foto.) Ik denk van
ca 1930.
Tenslotte een in Nijmegen geproduceerde
schotel. Op het merkteken staat OUD en er
onder Delft en is van de plateelbakkerij Oud
Delft uit Nijmegen. Het merkteken is van na
1935 en stelt een draaischijf voor. Het is met
de hand beschilderd.
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Ik heb nog meer keramiek en houd me aanbevolen voor als u wat op zolder of in de kelder
heeft staan.
Belangstelling voor de heemkundekring: kijk
op de website voor meer informatie en contactinfo:
http://dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/
heemkundewerkgroep/
Huub Schoot

DE SINT IN HEILIG LANDSTICHTING
“O kom er eens kijken, wat ik in mijn schoentje
vind...”, klonk het zaterdagmiddag 24 november jl. uit bijna zestig keeltjes in het Zaaltje. De
ene na de andere sinterklaas-klassieker passeerde de revue, terwijl de kinderen allerhande
pietenspelletjes deden, voor elke leeftijd wat
wils.
Al zo’n 60 jaar bezoekt Sinterklaas de kinderen
uit Heilig Landstichting, en iedere keer is het
weer een feest om te zien hoe iedereen zich
inzet om het voor de kinderen een onvergetelijke middag te maken.
Ook dit jaar kwam de Goedheiligman graag op
bezoek, zij het dat het wel even moeite kostte:
Amerigo was vast te komen zitten op het dak.

En wie bel je als de nood aan de man is? De
brandweer in dit geval. En dankzij onze helden
van de Groesbeekse brandweerpost kwam
Sint met loeiende sirenes toch nog op tijd aan
bij alle kinderen, die de beste man met veel enthousiasme opwachtten.
Samen met alle pieten zongen de Sint en de
kinderen mooie liedjes, mocht iedereen op de
foto met de Sint en kregen alle kids óók nog
een cadeautje. En na twee uurtjes vertier ging
iedereen blij en voldaan huiswaarts, het was
weer een mooi feest. Dank aan iedereen die
heeft bijgedragen om dit kinderfeest weer
mogelijk te maken!
Jaap Festen

Hartelijk dank aan de ‘gulle gevers’ die € 800,-- bijeenbrachten voor het comité. Echt hartverwarmend!
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CONCERTEN IN DE CENAKELKERK
Zaterdag 22 december
brengt muziektheaterkoor Carmina Ludens
o.l.v Hein Vrijdag de
kerstvoorstelling “Zij
hoorden een nieuw
lied....”.
De herdertjes lagen bij nachte......Herdertjes?
In de tijd van de geboorte
van Christus waren herders
absoluut geen lieve jongens.
Ze werden veracht en buitengesloten, leefden aan de
rand van de samenleving. Ze
werden in één adem genoemd
met tollenaars, woekeraars,
gokkers en marskramers.
“Vertrouw ze niet en koop
niets van ze, geen wol of melk,
want misschien hebben ze die
wel gestolen”.
In het kerstconcert 2018 rekent Carmina Ludens af met
het romantische beeld van de

herders. Het zijn verschoppelingen, bang voor “die anderen” door wie ze als uitschot
worden behandeld. Maar uitgerekend zij krijgen van een
engel te horen: “Er is iemand
die naar jullie omziet. Er is
een kind geboren dat voor jullie een redder zal zijn”. In deze
voorstelling klinkt dat goede
nieuws met de stralende muziek van Heinrich Schütz.
Liederen van Bach, Charpentier en Praetorius laten daarop de verbazing en ontroering
van de herders horen. Ze weten zich als mens gezien, durven naar buiten te treden en
verkondigen wat hen overkomen is.
Het zicht op de toekomst tekent zich af. Eens zal dit kind
zelf een herder zijn voor mensen die worden uitgekotst en
gediscrimineerd: lammen en
blinden, dieven en collabora-

teurs, melaatsen, prostituees.
“He shall feed his flock”, “Hij
zal zijn kudde weiden”, wordt
er gezongen met de ontroerende aria uit Händels Messiah.
Een enthousiast kerst-danslied van Walton verklankt de
vreugde daarover.
Maar in het wiegelied “Shepherds cradle song” klinkt ook
de schrijnende zin:
“Wrede mensen zullen je hangen aan een boom, slaap dus,
zolang het nog kan, slaap”.
Toch overheerst de vreugde
om deze bijzondere geboorte.
Daarmee is immers de belofte
meegegeven dat eens rechtvaardigheid en vrede zullen
heersen op onze aarde.

Aanvang: 19.30 uur,
kaarten: € 15,00
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NIEUWS VAN DE HEEMKUNDEWERKGROEP
Op donderdag 22 november hield
Klaas Bouwer namens de Heemkundewerkgroep Heilig Landstichting in
de grote zaal van Aqua Viva aan de
Heyendaalseweg een lezing over zijn
dit jaar verschenen boek Brakkenstein, een Nijmeegse buitenplaats en
zijn bewoners. Bijna 50 belangstellenden woonden zijn presentatie bij
en er werden flink wat boeken verkocht.
Ook u kunt zijn boek in uw bezit krijgen voor de tot 1 januari 2019 gereduceerde prijs van € 19,95 (in plaats
van €24,95). Een interessant en boeiend boek om als kerstcadeau te geven!

Het boek is in oktober als één van
drie in 2018 verschenen boeken over
landgoederen genomineerd voor de
landelijke Ithakaprijs, van de Stichting Kastelen, Landgoederen en Buitenplaatsen (SKBL).
“Brakkenstein, een Nijmeegse buitenplaats en zijn bewoners” geeft
een compleet overzicht van deze
groene parel aan de rand van Nijmegen. Het beschrijft met tientallen afbeeldingen geïllustreerd de
geschiedenis van het landhuis, het
park en de bewoners en bezitters
van 1600 tot nu. De geschiedenis van
de Hortus en de diverse vormen van
sportbeoefening krijgen uitgebreid
aandacht.

{ advertentie }

Het boek is verkrijgbaar bij alle Nijmeegse boekhandels en bij Druk en
Vorm, Heyendaalseweg 241, Nijmegen.

december 2018
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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:
dorpsvereniging@gmail.com

Herstel na kanker
Door scholing Oncologie Reflexologie kan ik ondersteuning
bieden aan oncologiepatiënten tijdens verschillende fasen in de
behandeling van kanker en in de herstelfase.
De reflexzone massages zijn bedoeld om de kwaliteit van leven te
verhogen. Ze zijn gericht op het verminderen van de bijwerkingen,
de psychische shock te verlichten en tijdens de herstelfase de
vitaliteit te versterken.
Neemt u gerust contact op als ik wat voor u kan betekenen.
U kunt mij bellen of mailen: g.delahaije@gmail.com
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MEEDOEN – OF NIET

Het plaatje biedt overigens wel een overzichtelijk beeld: trekkers, tegenwerkers en kontzitters.
Dat is al erg genoeg. Maar de werkelijkheid is
gewoonlijk nog iets gecompliceerder. Dat komt
door de T-shirts die we dragen. Ja, blijkbaar zijn
er nogal wat mensen met kleding die voorzien
is van misleidende boodschappen. De grondleggers van de transactionele analyse (Berne
en Harris) gaven daar leuke voorbeelden van.
Iemand die altijd alles en iedereen wil redden,
draagt bijvoorbeeld een t-shirt met op de voorkant de boodschap ‘ik help iedereen’. Maar op de
achterkant staat ‘van de wal in de sloot’. En wie
zich doorlopend slachtoffer voelt, draagt niet zelden een t-shirt met het opschrift ‘Ik heb je hulp
nodig’. En als je echter even achterom kijkt, zie
je op de achterkant staan ‘maar ik doe er niets
mee, want niets werkt voor mij’. Meedoen? Voor
je het weet is je collega-trekker een tegenwerker
geworden…. Maar genoeg amateur-psychologie.
Wekelijks ontvang ik stapels goede doelen-post.
De laatste weken zitten die enveloppen weer vol
met onbruikbare kerstkaarten of andere kerstrommel. Op de voorkant staan soms de meest
onheuse vermaningen. ‘Als U niet geeft, wacht
Adhya een gruwelijke verminking’. Meedoen?
Met het mes op de keel?
Het meest bizarre document van dit jaar kwam
eind november mijn brievenbus binnenglijden.
Van de Nationale Postcode Loterij. Een diepblauwe brief met een feestelijke gouden strik er om
heen. En met het juichende opschrift in een rood
kader: Alstublieft, uw adventkalender. Alsof ik er
jaren op gewacht had. Het kartonnetje binnenin
moet je verleiden om mee te doen. Vierentwin-

tig papieren luikjes kun je opentrekken, elke dag
één tot kerstavond. Met zeven maal ‘cheque’ in
plaats van een rendier of een sleetje of zo mag je
meedoen met de postcode-loterij en ontvang je
gegarandeerd een bedrag, ‘tot wel € 50.000,--!’
Je kunt dan je kanjercode activeren. En je dingt
ook mee naar de postcodekanjer van € 53,9 miljoen. Meedoen? Nee toch hè?

column

Kun je daar een column over schrijven – over:
meedoen of niet….. ? Hmm, het lijkt me een behoorlijk delicaat karweitje. Maar het valt te proberen. We hadden op de redactie waar ik vroeger
werkte zo’n plaatje aan de muur. Twee mensen
trekken een kar en werken zich uit de naad. Twee
anderen lopen achter de kar en proberen hem
tegen te houden. Op of in de kar zitten een stuk
of tien vrolijke Fransen op hun krent biertjes te
drinken. En eronder stond zoiets als: ‘het gemiddelde beeld van een samenwerkingsproject’.
Meedoen? Niet bepaald uitnodigend wellicht.

Nu geeft De Nationale Postcode Loterij, zo staat
op haar website, 50% van de opbrengst aan organisaties die werkzaam zijn op het gebied van
mens en natuur in binnen- en buitenland. Dus
50% van de inleg voor elk lotnummer is voor de
goede doelen die de Nationale Postcode Loterij
steunt. Toch maar meedoen dan, omdat je inleg
immers voor een flink stuk bij een goed doel terecht komt? Och wat een dilemma’s allemaal.
Maar er is hoop. Hier in ons dorp hebben we namelijk van alles waaraan je zo maar mee kunt
doen: dorpsnetwerk, dorpslunch, dorpsborrel,
dorpsbieb, digitale oppascentrale. We hebben tal
van cursussen en activiteiten in het bosduiveltje
en ’t Zaaltje, we hebben een heemkundewerkgroep, oranjecomité, onze eigen KBO, wandelbegeleiding – je kunt het zo gek niet bedenken
of we hebben het wel. Op onze perfecte website

(http://dorpsverenigingheiliglandstichting.nl)

kun je het allemaal vinden.
Op de sociale kaart van ons dorp staat alles
waarop je een beroep kunt doen en waaraan je
mee kunt doen. Meedoen? Zo mal is het niet.
Want onze kar gaat licht met vele trekkers, onze
T-shirts hebben geen opschriften, we zijn ons
eigen goede doel en we hebben geen aanjagend
casino nodig.

Dick Verstegen

