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in dit nummer o.a.:
van de redactie van de voorzitter horizon 2020 nieuwe bewoners
toekomstplannen oriëntalis vegetarische recepten estafette
evaluatie buurtwhatsapp exploitatieteam ‘t zaaltje heemkundekring
jaarvergadering ken uw dorp werkgroep duurzaamheid de column etc.
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VAN DE REDACTIE

V

oor U ligt het vijftigste nummer van de
Oorschelp. Reden voor de redactie om
extra ons best te doen om er een mooi
nummer van te maken; uiteraard dankzij uw
bijdragen.

Activiteiten die U de komende tijd niet moet
missen zijn de boekpresentatie ‘Toon Rabou
in eigen woorden’ op 17 maart; een lezing
over Rembrandts Nachtwacht op 19 maart en
paaseieren zoeken op 20 april.

Het doel van een blad als de Oorschelp is
vooral verbinding te creëren in ons dorp waar
weinig ontmoetingsmogelijkheden zijn zoals
winkels, markt of café. Dus proberen we U op
de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen, verslag te doen van gebeurtenissen
en grote en kleine nieuwtjes uit te wisselen.

We sluiten, zoals altijd, ook dit nummer af met
een column. Dit keer over de ontmoetingsplaats van ons dorp bij uitstek: ‘t Zaaltje. We
wensen U allen veel leesplezier en vernemen
graag uw reacties!

Zo vindt U in dit nummer een verslag van de
algemene ledenvergadering van de dorpsvereniging, van de nieuwjaarsreceptie en van de
activiteiten van de werkgroep Duurzaamheid.
De Heemkundekring is als altijd bijzonder actief met wetenswaardigheden over ons dorp.
En een reactie op komende ontwikkelingen
rond Orientalis. En natuurlijk ontbreken de rubrieken over nieuwe bewoners en de vegetarische-recepten-estafette niet.

Als U iets wilt delen met de bewoners 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.

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

De redactie behoudt zich het recht voor om aangeleverde teksten in te korten of redactioneel
te wijzigen. Altijd in overleg met de schrijver(s).
Aanleveren foto’s bij artikelen:
Resolutie:
Zo groot mogelijk, maar minimaal 150dpi op gewenste grootte van afdruk.
Aanleveren: Stuur foto’s als losse bestanden (dus niet in een Word document).

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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VAN DE VOORZITTER
Nu ik dit stukje schrijf is de meteorologische
lente net begonnen. De krokussen van het bijenlint bij het veldje staan uitbundig te bloeien.
De lijster heeft zich zojuist weer laten zien op
ons terras, op zoek naar huisjesslakken die hij
kan stukslaan op de tegels. De bomen die de
droogte van afgelopen jaar niet hebben overleefd zijn al in stukken gezaagd. De houtstapel
ziet er gezellig en geordend uit.
Als dorpsvereniging werken we op dit moment
aan de dorpsagenda. De gemeente stimuleert dat er in alle kernen zo’n agenda komt.
De belangrijkste eisen die de gemeente stelt:
iedereen in het dorp moet de kans krijgen inbreng te leveren en het moet vooral géén dik
boekwerk zijn. Wij hebben plannen om er een
mooie presentatie van te maken en daarvoor
hebben we contact gelegd met de HAN.
Duurzaamheid, veiligheid, jong, vrijwilligersnetwerk, bewegen: dat zijn de thema’s die uit
het dorpsonderzoek naar voren kwamen en
waar we samen mee aan de slag gaan. Het
woord ‘oud’ komt niet voor in de agenda: want
eerlijk zeggen: wie voelt zich hier nu (echt) oud?
We zijn gewoon graag actief.
Ook het dorpshuis scoort hoog op wat we in
het dorp belangrijk vinden. De verbouwing is in
volle gang. Bij de Algemene Ledenvergadering
heeft de voorzitter van het Zaaltje ons geïnformeerd over het overleg over het gebruik.
Het exploitatieteam - in oprichting- heeft
uitleg gegeven over de organisatie en verantwoordelijkheden van het team, de pré-préconcept tuinplannen en het gastheerschap.
Een heel positief verhaal.

nieuws van de
dorpsvereniging

ONZE DORPSAGENDA

Laten we hopen dat er op het moment dat
de gemeente het Bosduiveltje gaat slopen want dat is het plan vanwege de verouderde
staat en de aanwezigheid van asbest - we een
mooi en aantrekkelijk dorpshuis hebben waar
we gebruik van kunnen maken op een manier
waar iedereen plezier van heeft, ook de omwonenden. Bij de partijen is er de wil om ook
die agenda’s op elkaar te krijgen. Natuurlijk
leveren we er als dorpsvereniging graag een
bijdrage aan om dit in goed onderling overleg
te bereiken.
In de komende maanden gaan we de dorpsagenda concreter uitwerken. Rond de zomer
hopen wij hem met zijn allen feestelijk te presenteren aan burgemeester en wethouders.
Het wordt een mooie en ambitieuze agenda,
dat is zeker.
Iedereen is van harte uitgenodigd om zijn/
haar steentje bij te dragen:

join the club!

Lies van Campen (Voorzitter)

Bij de voorpagina:

In de fundamenten van de nieuwbouw staan de vrijwilligers te popelen om hun steentje bij te dragen aan de exploitatie
van ’t Zaaltje Nieuwe Stijl.
Op de foto, staand van links naar rechts:
Jan de Koning, Bert Peters, Huub Schoot, Joop van Rossum, Wim de Witte, Annelies van Gunst, Roel Pluijm, Wim de Vries,
Bob Smulders.
Zittend van links naar rechts:
Marja van Oppenraaij, Wilma Tak, Coosje Brunnekreeft, Marion de Jonge.
Niet op de foto:
Theo Witte, Els de Witte, Tineke Broshuis, Anna Mourits, Anja Best, Wim van der Avoort en Christianne de Meijer.
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DORPSVERENIGING

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op 20 februari jl. werd de Algemene Ledenvergadering van de Dorpsvereniging gehouden.
Na de vaste rituelen van zo’n jaarvergadering
(de opening en het welkomstwoord door de
voorzitter) werden de notulen van de vorige
vergadering met een kleine wijziging achteraf
goedgekeurd en vastgesteld.

Nieuw in het Bestuur van de
Dorpsvereniging
Als nieuwe bestuursleden worden voorgedragen: Jaap Festen en Anna Mourits die na een
korte introductie door henzelf met applaus en
dus met acclamatie werden benoemd.
De Voorzitter, Lies van Campen en bestuurslid
Margreet Mooren-Bartijn zijn dit jaar aftredend. Na de zomer gaan we op zoek naar een
nieuw bestuurslid.
Ben jij dat nieuwe bestuurslid waarnaar we op
zoek zijn? Laat het ons weten via
dorpsvereniging@gmail.com

Els de witte krijgt bloemen

Speciale dank aan Marja van Rossum,
Pim Spaan en Els de Witte
De Voorzitter maakt ter vergadering van de
gelegenheid gebruik om drie mensen speciaal
te bedanken voor hun inzet in het afgelopen
jaar: Marja van Rossum die te kennen heeft
gegeven dat zij na 71 Oorbelletjes haar werkzaamheden wenst te beëindigen.
Zij wordt opgevolgd door Jaap Festen. Hij
neemt, als zojuist benoemd bestuurslid, het
woord om Marja namens het bestuur en het
dorp zeer te bedanken voor haar inzet en haar
plichtsgetrouwe houding
(de laptop om het Oorbelletje te maken ging
zelfs mee op vakantie!).
Als dank hiervoor biedt Jaap aan Marja ter herinnering een setje oorbelletjes aan.
Tevens wordt Els de Witte in de vergadering
in de bloemetjes gezet vanwege het vele werk
dat zij en Pim Spaan hebben verricht met het

Marja van Rossum en Jaap Festen
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Dorpsonderzoek 2018. Pim Spaan was ten tijde van de vergadering in het buitenland maar
liet ons via de Voorzitter, die contact met hem
had die dag, hartelijk groeten welke groet werd
vergezeld van een foto van een zwaaiende
Pim op het beeldscherm.

Vaststelling Jaarverslag 2018
a. Financieel:
de realisatie van 2018 en begroting
voor 2019
b. Verslag van de kascommissie (oproep
nieuw lid)
c. Het jaarverslag
Han van Wijk heeft aldus de kascommissie
weer op zorgvuldige wijze de boekhouding
voor de Dorpsvereniging verzorgd. Ook de
toename van het aantal betalende leden mag
(wederom) als zijn verdienste genoemd worden. 75% van ons dorp is inmiddels lid van de
dorpsvereniging. Het bestuur is zich hiervan
bewust en vormt voor alle dorpsbewoners een
aanspreekpunt. Ook is het bestuur gesprekspartner voor vele partijen: de gemeente, het
bestuur van Stichting ’t Zaaltje, de provincie
etc.
De heren Hans van der Kamp en Tom Smit
vormden dit jaar de kascommissie. Zij hebben
de boekhouding steekproefsgewijs gecontroleerd en complimenteren onze penningmeester met zijn zorgvuldige boekhouding.
De penningmeester wordt derhalve décharge
verleend over het gevoerde financieel beleid
wat vervolgens met applaus door de vergadering wordt bekrachtigd.

De Dorpsagenda 2019 – 2023
Caroline Wienen presenteert namens het bestuur de Dorpsagenda, getiteld: Samen Gezond, Veilig en Duurzaam. De Dorpsagenda
is samengesteld door het bestuur en baseert
zich op het tweede dorpsonderzoek dat door
Pim Spaan en Els de Witte in 2018 werd uitgevoerd.
In de presentatie heeft het bestuur aangegeven welke activiteiten al plaatsvinden en wat
de wensen zijn vanuit het 2e dorpsonderzoek.

Vrijwilligersnetwerk
Voornaamste speerpunt is het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod van
vrijwilligers(werk). We gaan uitwerken hoe we
dit het beste kunnen doen. Daartoe zal een
speciale werkgroep worden opgericht waarvan het kersverse bestuurslid Anna van Mourik de portefeuillehouder zal zijn.

Overige Werkgroepen
De bestaande werkgroep Duurzaamheid en
de Werkgroep Bewegen hebben vanuit het
1e dorpsonderzoek in 2015 al stevig aan de
weg getimmerd en gaan daarmee door met
de nieuwe suggesties voor activiteiten uit de
Dorpsagenda. De werkgroep Jong voor onze
jonge dorpsbewoners wordt nieuw leven ingeblazen in samenwerking met het Oranje-Comité en de jongerenwerker van Forte Welzijn
om te komen tot aansprekende initiatieven
voor de kleinsten en de jongeren.

Vrijwilligers gezocht !
We hebben al veel vrijwilligers die zich inzetten
voor het dorp: de straatcontactpersonen, de
redactie en de bezorgers van de Oorschelp, het
exploitatieteam van ’t Zaaltje, de bestuursleden van de Dorpsvereniging en ’t Zaaltje, de
KBO, de Heemkundekring, etc.
Toch hebben we voor het vrijwilligersnetwerk, het nieuwe dorpshuis als het klaar is, en
de overige werkgroepen in het kader van de
Dorpsagenda vele handen nodig.
De laatste slide van de presentatie luidt daarom niet voor niets:

Join the Club !
Ontwikkelingen t.a.v. de verbouwing
van ’t Zaaltje
De Voorzitter geeft het woord aan Gerard
Scheenstra, de voorzitter van Stichting ’t Zaaltje, om kort en feitelijk toe te lichten hoe het
komt dat de Dorpsvereniging nu niet in staat is
om haar jaarvergadering te houden in ’t Zaaltje
en moest uitwijken naar de Piet Gerritszaal.
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Hij vertelt dat het bestuur van Stichting ’t Zaaltje momenteel een voorstel voorbereidt om
tot een actualisatie van het convenant te
komen zodanig dat het nieuwe dorpshuis in
goede harmonie met alle partijen kan functioneren als ontmoetingspunt voor en door de
dorpsbewoners. Gerard vraagt de aanwezigen
geduld te hebben en de ruimte te bieden om
de onderhandelingen zonder druk van buitenaf
goed te laten verlopen.
Na de pauze volgt een presentatie van het Exploitatieteam in oprichting over de wijzigingen
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rondom de organisatie en de exploitatie van ’t
Zaaltje. Zie voor een verslag van deze presentatie elders in deze Oorschelp.
Sluiting
Na deze presentaties dankt de Voorzitter allen voor hun inbreng en sluit de vergadering
waarna nog gelegenheid is om nog even na te
praten.
Caroline Wienen

MARK EGGINK EN MAARTJE DAMEN, GIJS, SIEM, TEUN
* PROFETENLAAN 5

NIEUWE BEWONERS - 1

Het is een wonderschone wintermiddag als ik op deze zonnige zondag eind februari de deur uit loop
op weg naar Mark Eggink en Maartje Damen, nieuwe bewoners van ons dorp. Ik twijfel, jas aan of uit en
houd hem aan. Lopend in de Lucaslaan fluit een heggemus, zittend op een paaltje, een prachtig lentelied. In de speeltuin, al schommelend, een lezende jonge dorpsgenoot, spelende kinderen en zonnende
ouders. Een bijzonder zomers tafereel onder de nog kale eikenbomen.
Een minuutje over twee uur stap ik de achterdeur binnen aan de Profetenlaan 5. Ik word
hartelijk welkom geheten door vader Mark
en Siem, die mij broer Teun wijst die op de
bank een boek ligt te lezen. Even later komt
ook zijn grote broer Gijs aangesneld die zich
welbespraakt aan mij voorstelt. En als laatste schudt moeder Maartje mij de hand. Even
later zitten we buiten, alwaar de zon het terras aangenaam verwarmt en de Hamamelis
prachtig verlicht.
De thee wordt ingeschonken en op de tafel liggen de stroopwafels te wachten om verorberd
te worden. Maar dan eist een manke hommel
opeens alle aandacht op. Op mijn vraag hoe
het wonen hier bevalt, vertelt Gijs (9) dat hij
het hier uitstekend naar zijn zin heeft. Voetballen bij Orion (JO10/3) is vlakbij en spelen in
de grote tuin een feest. Ook heeft hij meegedaan aan de mini-zevenheuvelen loop en eindigde op de 26ste plaats. Een van zijn beste
vrienden is zelfs als 4de geëindigd, een hele
knappe prestatie, daar zijn we het allemaal
over eens. Teun (8) vertelt dat hij op hockey

zit bij NMHC, ook dichtbij, en daar veel plezier
aan beleeft. Wonen hier is fijn door de grote
tuin met trampoline. Later spelen we samen
cricket waarbij mijn gooitechniek eerst nogal
te wensen overlaat, maar uiteindelijk lukt Teun
het om de bal een flink eind weg te slaan. Siem
(4) beoefent nog niet actief een sport maar
vindt het geweldig om met broers en vader op
de mountainbike in de bossen rond te crossen.

Hoe zijn jullie in ons dorp terecht gekomen?
“We waren al een poosje op zoek naar een wat
groter huis. Op Funda kwam dit huis voorbij en
toen zijn we met z’n allen langs dit huis gereden en later gaan kijken. Mark en ik waren
op slag verliefd op het huis, de plek en de tuin.
Vorig jaar oktober zijn we hier komen wonen
en het is prachtig, veel rust, ruimte en natuur
om ons heen.” Mark vult aan: “Wat mij vooral
opvalt is dat jong en oud mooi samenkomt.
We voelen ons hier zeer welkom en warm
onthaald als nieuwe bewoners. Zowel door de
dorpsvereniging als onze naaste buren.”
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En wat voor werk doen jullie?
Maartje vertelt dat ze docent Frans is op het MondialCollege voor drie dagen in de week. En naast haar werk
rechten studeert en bijna haar bachelor heeft afgerond.
Haar wens is om zich te specialiseren in het familie-,
jeugd- of kinderrecht. Mark roemt en bewondert daarbij
haar discipline om werk en studie te combineren!
Mark vertelt dat hij als ondernemer een trainingsbureau
heeft waarbij hij o.a. teams of leidinggevenden coacht en
begeleidt met als doel om hen effectiever te laten functioneren. Van oorsprong is hij gymleraar. Door het volgen
van verschillende opleidingen in Systemisch werk, NLP,
videotraining en teambuilding-technieken heeft hij zich
bekwaamd in coaching. De plek van waaruit Mark graag
werkt ligt dicht bij huis namelijk Villa Klein Heumen.
Opeens vraagt Siem: “Mam wanneer ga je naar Mexico?”
Maartje: “Over een paar weken, eind maart dan ga ik
weg. Dan is papa een week lang met jullie alleen en ga
ik een oude vriendin opzoeken die ik nog ken uit mijn geboorte plaats Deurne.” Er glijdt een ferme lach over haar
gezicht, een goed vooruitzicht zo blijkt. “In die week gaan
jullie ook een nachtje bij oma in Arnhem logeren”. En dat
vinden de jongens een goed plan. De moeder van Maartje is een frequent geziene verschijning aan de Profetenlaan want zij past wekelijks op maandag op de jongens.
We sluiten het interview af met een rondje door de tuin.
Naast varens zien we blauwe regen, kamperfoelie, vijg,
laurier en een (waarschijnlijk) gele lis in een leeggelopen

vijver. Mark vertelt dat hij de dakplataan zelf heeft gesnoeid en dat ‘de groene vingers’ langzaam beginnen te
komen.
We nemen hartelijk afscheid en eindigen met de op stapel staande activiteiten voor kinderen en jongeren in ons
vernieuwde dorpshuis. Dat wordt vast een mooi weerzien.
Wim de Vries

In memoriam Eva Spanhoff
Onlangs bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van Eva Spanhoff.
Eva bekleedde in het eerste bestuur van de dorpsvereniging 6 jaar lang de functie van
vice-voorzitter. Eva woonde tot aan haar verhuizing 3 jaar geleden in de Lucaslaan en
was daar vele jaren contactpersoon.
Eva was psycholoog. In haar leven kreeg zij op diverse momenten te maken met de
ziekte kanker. Mede op haar initiatief werd het Tabor huis opgericht dat sinds 1990
psychologische zorg biedt aan mensen met kanker en hun naasten.
Onder meer hiervoor en voor haar activiteiten voor ons dorp werd Eva in 2011 benoemd
tot lid in de orde van Oranje Nassau.
Lies van Campen en Els de Witte
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AAN DE ANDERE KANT
Of ik nog iets wilde schrijven over ons
dorpsonderzoek, en over Orientalis. En dat
terwijl ik aan de andere kant van de wereld, in
Nieuw-Zeeland, van onze kleinkinderen aan
het genieten ben.
Dat gaat niet goed samen, HLS is ver weg.
En ja, het is geweldig om ze weer een poosje
mee te maken, nu in het echt en niet via het
toch mooie medium FaceTime. Het is puur
genieten als je ze ziet zwemmen tussen de
zwarte zwanen van Lake Taupo.
Aan de andere kant, we waren ook in Napier,
de stad aan de oostkust, die in 1931 verwoest
werd door een aardbeving en die helemaal
in art-deco stijl is herbouwd, 180 nieuwe
gebouwen. We waren er op het jaarlijkse
art-deco festival, in een stad vol nostalgie.
Auto’s en tractoren uit de 30-er jaren, met z’n
allen de charleston dansen (foto), de lokale
bevolking in de kledij van toen, een volksfeest
in stijl. Geweldig om dat mee te maken.

art-deco festival in Napier, Nieuw-Zeeland

En wat heeft dat te maken met Horizon 2020
of Orientalis.
Niets, of misschien toch dit: zowel in het
kleine, de eigen familie, als in het wat grotere,
de gemeenschap, is er sprake van verbinding,
het met elkaar iets moois beleven.
En dat is wat er in ons dorp ook bezig is,
elkaar opzoeken, samen dingen aanpakken,
zorgen hebben over het museum, nadenken
over de energietransitie. We kunnen dat met
elkaar vormgeven en dat maakt het leuk en
spannend.
Dus ook van de andere kant van de wereld
geniet ik van ons familieleven en van ons
dorp.

See you soon!
Pim Spaan

zwemmen met zwarte zwanen
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BOB SMULDERS EN WILMA TAK
* LUCASLAAN 15

NIEUWE BEWONERS - 2
Het is eind februari. Onder een strakblauwe lucht kuier ik richting Lucaslaan. Een grote belofte van
voorjaar doet koolmeesjes driftig roepen, een Vlaamse gaai scheert rakelings over me heen, in de verte
kloppert al een specht en een paar merels zitten elkaar luid tetterend achterna en strijken dan neer in
een krenteboompje. Een volle puincontainer in de straat kondigt de volgende nieuwe bewoners al aan.
De deur met een halve ronding wenkt bovenaan een trap. Ik bel aan.
“Wat kan ik inschenken?” opent Wilma (68) het
gesprek. Het wordt thee met een koekje. We
gaan aan de grote tafel in de open keuken zitten. De zonnigste plek in het huis, tenminste,
na de middag. Want ’s morgens komt de zon
op in de veranda die achter het huis is aangebouwd. “Onder de keuken hebben we nog een
grote knutselkamer en achter heb ik net een
wasruimte gemaakt” vertelt Bob (67). Er moet
ook nog een sauna worden aangelegd en de
kruipruimte is nog steeds niet verkend. “Maar
dat is dan het laatste wat ik doe aan klussen;
daarna wil ik al het gereedschap wegdoen; nou
ja het meeste dan.” Nieuwsgierig vraag ik naar
de achtergrond van dit besluit. Bob blijkt al een
paar levens van klussen en huizen opknappen
achter de rug te hebben. Eerst in Grave en vervolgens in Dodewaard het hele huis geïsoleerd
van dak tot kelder, van alles aangebouwd, geschilderd, gestukt en opgeknapt. “Wij zijn 43
jaar getrouwd en nu wil ik genieten van mijn
pensioen in een huis waar alles al af is en niets
meer hoeft te gebeuren. Nou ja, af en toe een
gat in de muur boren om iets op te hangen;
en dan maar hopen dat je geen waterleiding
raakt, zoals ons laatst overkwam.”
Wilma knikt. “Blij om met pensioen te zijn en
hier een plekje gevonden te hebben, want er
is nog zoveel te doen. Gelukkig hebben we hier
een stuk minder tuin om bij te houden. O, in de
tuin werken is heerlijk hoor, maar als het een
last wordt, slokt het teveel van je kostbare tijd
op.” Toen zij terugkwamen van een rondreis
van vier weken door Peru, Ecuador en de Galapagos en de grote tuin in Dodewaard verwaarloosd en verdroogd aantroffen, wisten ze het:
“We willen hier weg.” Het huis in de Lucaslaan
was liefde op het eerste gezicht. “Dicht bij de
stad, dicht bij de bossen, dicht bij de kinderen
en dicht bij mijn zus” lacht zij. Een onverwacht,
groot bijkomend voordeel was dat we heel snel

leuke contacten met mededorpsbewoners
hadden en zelf ook actief in het dorp aan de
slag konden, Wilma als straatcontactpersoon
en Bob als vrijwilliger bij de dorpsommetjes.
De overgang van werk naar pensioen heeft
voor beiden geen enkel probleem opgeleverd.
Wilma, actief in het sociaal pedagogisch werk,
was er wel aan toe, toen de zoveelste reorganisatie over haar werd uitgestort. Zij is druk
met schilderen, yoga, film, koken, theater en
vooral veel wandelen met vrienden en vriendinnen. Bob, civiele techniek in Delft, ontmoet
nog jaarlijks zijn oud-collega’s van het adviseursbureau in watermanagement en milieutechniek waar hij werkte. Maar dat werk
heeft hij met plezier ingewisseld voor een cursus lastechniek. Het klussen moet nog plaats
maken voor fietsen, wandelen en knutselen.
“En als ik echt even met m’n handen over elkaar zit, wil ik een oude liefde oppakken: het
bouwen van scheepsmodellen.” Als suggestie
voor activiteiten in het nieuwe dorpshuis geeft
hij een cursus digitale fotografie mee. “Ik heb
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nog alle spullen voor een DOKA, maar wie gaat
er nu nog analoge foto’s afdrukken? Ik zou zo
graag meer willen weten over die nieuwe fotografische technieken.”
“En wat doe je, als je klaar bent met de verbouwingen in huis en je gereedschap aan de
wilgen hebt gehangen?” vraag ik. “Dan blijft er
nog altijd genoeg te klussen bij een van de jongens,” antwoordt Bob.
Wima: “Ja we hebben wel een echte mannenfamilie. Bart werkt in de ICT, Michiel is
scheepsbouwer, maar werkt nu in Zweden in
de bouw van vakantiehuizen, Jeroen werkt als
natuurkundige in de elektronenmicroscopie en
Robert is bouwkundige.” Blijkbaar zit met de
handen bezig zijn inderdaad in het bloed. Die
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mannenlijn is doorbroken met de komst van
twee kleindochters in Zweden. “Een paar keer
per jaar gaan we daar dan ook naar toe, maar
ook andere gebieden in de wereld blijven trekken hoor.” Inderdaad staat er nog het een en
ander op de reisbucket-list: Kenia, de Spaanse
hooglanden, Taiwan, IJsland. We drinken nog
een kopje thee en mijmerend over Landmanalaugar en de Vatnajökull gletsjer, wandel
ik weer naar huis. Dan schiet me nog een gedachte van Bob te binnen: “Het mooie in Heilig Landstichting is dat we zo weinig afstand
ervaren tussen de kleinere huizen en de grote
villa’s.”
Jan de Koning

VERKIEZINGEN 20 MAART

STEMMEN IN DE ROZENHOF
Op 20 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en het algemeen
bestuur van het Waterschap. Het stemlokaal voor ons dorp is deze keer
hotel restaurant de Rozenhof.
De gemeente heeft hiervoor gekozen vanwege de verbouwing van
’t Zaaltje en de daarmee gepaard gaande beperkte parkeermogelijkheden en
bereikbaarheid van ons dorpshuis. Dit is dus eenmalig.

{ advertentie }
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WHAT HAPPENS IN DE BUURTAPP
Sinds maart vorig jaar hebben we in ons dorp een heuse WABP. WABP staat voor WhatsApp Buurt
Preventie. Inmiddels zijn er 8.600 van die WABP’s in Nederland actief. Tom Smit is de beheerder van
deze APP-groep. Ik vraag hem hoe het er na een jaar buurtappen voorstaat.
In grote lijnen is Tom erg tevreden over hoe het
gaat. “In het begin waren er wel enkele aanloopproblemen.
Het gebruik moest voor de deelnemers nog
duidelijk worden. Dus bijvoorbeeld het te koop
aanbieden van een kinderzitje, het melden van
verloren gewaande sleutels en katten, of het
starten van een hondenpoepdiscussie horen
op een buurtapp nadrukkelijk niet thuis.”
Soms is er nog enige discussie of gas- wateren lichtstoringen ook gemeld moeten worden,
maar uiteindelijk is de faciliteit toch uitsluitend
bedoeld voor meldingen van inbraak- en veiligheidsrisico’s, of verdachte omstandigheden
in de 112 categorie.
“En gelukkig realiseren steeds meer deelnemers zich dat het succes van de app staat of
valt bij de alertheid van de buurtbewoners en
daardoor functioneert de app nu naar behoren.
Er zijn al ruim 100 deelnemers en ook nieuwe
bewoners melden zich aan. Er werden ver-

schillende inbraken, inbraakpogingen en verdachte activiteiten gemeld, zoals mensen die
met babbeltrucs aan de deur komen, of werklieden met andere bedoelingen dan het vegen
van de oprit.”
De deelnemers zijn overwegend positief. Ook
al meldt zich af en toe nog iemand met een
rood hoofd af, netto blijft het aantal deelnemers groeien evenals de ‘meldingshygiëne’.
Met het oogje in het zeil van de WABP wordt
het dorp in elk geval een stukje veiliger.
Jan de Koning

{ advertentie }
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WERKGROEP DUURZAAMHEID 2019
Op de avond van 14 februari was de werkgroep
Duurzaamheid HLS helemaal compleet.
Een mooi moment om ‘met de benen op tafel’
plannen te maken voor de activiteiten van komend jaar.
De werkgroep heeft in de dorpsenquête gezien
dat onze dorpsgenoten grote waarde hechten
aan duurzaamheid in ons dorp. We voelen ons
daardoor gesteund en gesterkt om in 2019 van
ons te laten horen en zien met nieuwe activiteiten.
Hoewel de plannen nog niet concreet zijn uitgewerkt, willen we wel alvast met jullie delen
wat we hebben bedacht. Voor zover is dat het
volgende:

September

Burendag. Zoals gebruikelijk staat deze dag in
het teken van sociale duurzaamheid en is een
initiatief van het Oranje Fonds.
De werkgroep Duurzaamheid levert een bijdrage aan deze dag. Wat zijn de plannen:
* HLS zoemt; uitbreiding van het bijenlint
* Vegetarische BBQ;
* Kickoff van de vegetarische week; voor
elke vegetariër, flexitariër en carnivoor. Een
week zalig eten zonder vlees of vis.
Er zullen nog meer activiteiten zijn tijdens burendag die worden geïnitieerd door de dorpsvereniging HLS en het Oranjecomité.
Burendag vieren we op 29 september.

Oktober/november

Energie, er valt nog zoveel te besparen. Energie opwekken is mooi, maar besparen gaat
voor!
Kom naar de bijeenkomst en je weet wat jij
kunt doen.
* Koken met inductie, wat een gedoe. Nee
hoor helemaal niet!
* Gezamenlijke inkoop LED
* Gezamenlijke inlevering gloeilampen
* Je energierekening vergelijken met die van
dorpsgenoten; wie durft? Laat je inspireren.

Juni

Er komt weer een groendag. De dag wordt
een mooie mix van informatie, activiteiten en
workshops:
* HLS gaat naar de bodem; afkoppeling van
regenwater, hoe kun jij jouw regenwater
opvangen of de grond in krijgen?
* Gluren bij de buren; tuinbezoek bij dorpsgenoten;
* Optioneel idee: Snoeien voor biodiversiteit,
zo doe je dat;
* Bokashi; ra ra ra wat is dat? Informatie voor
iedere nieuwsgierige dorpsgenoot.
Datum en tijdstip van de groendag volgen.

Datum en tijdstip van de bijeenkomst volgen
later.
We hopen jullie te zien dit jaar bij onze activiteiten.
Duurzame groet van:
Lies van Campen, Mark van ’t Hof, Mireille
Nefkens, Helen van der Ven, Tiny Wigman en
Philip Wolbert
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MUSEUMPARK ORIENTALIS

VRAGEN BIJ TOEKOMSTPLANNEN
In Oorschelp 49 werd aandacht besteed aan de plannen van Orientalis voor een
vernieuwd, intercultureel museum. Naar aanleiding daarvan heb ik me verdiept in
het “Toekomstplan 2018-2022 Cultuurpark Heilig Land”. Het gaat om aanzienlijke
investeringen, die onder meer mogelijk moeten worden gemaakt door de bouw van
een vakantiepark met veertig recreatiewoningen. Verder wil men de begraafplaats
gedeeltelijk openstellen voor de bezoekers van het park.
Hoezeer ik het voormalig Bijbels Openluchtmuseum ook een warm hart toedraag, ik
maak me zorgen welke gevolgen de plannen
van Orientalis, mogelijk op termijn, kunnen
hebben voor onze prachtige woonomgeving.
De rust en de natuur van Heilig Landstichting
zijn uniek, en ik zou niet graag zien dat die
worden aangetast. Los van de bij uitvoering
van de plannen te verwachten toenemende
drukte in het algemeen (verhoging van het bezoekersaantal en verdubbeling van het aantal
grote evenementen van 15 naar 30 per jaar),
maak ik me in het bijzonder zorgen over een
drietal zaken.

Eigentijds vrijetijdsen vakantiepark met
marktpartijen
Allereerst beoogt men Orientalis te transformeren “naar een modern vrijetijdspark dat

uitgroeit tot dé topattractie in het Rijk van Nijmegen met landelijke en zelfs internationale
uitstraling, met een bezoekersaantal dat oploopt van 68.000 nu tot 120.000 in de volgende
decennia”. Aldus zou het toeristisch-recreatief
profiel van Berg en Dal -en overigens ook Nijmegen- belangrijk kunnen worden versterkt.
Het Cultuurpark Heilig Land moet een podium
en ontmoetingsplek worden voor mensen en
hun families, maar ook voor bedrijven, instellingen, scholen en overheden.
Om een en ander te realiseren denkt men aan
de bouw op het terrein van het museum van
een vakantiepark met 40 recreatiewoningen.
Daarnaast wil men een zogenaamde “bedoeïenen glamping” (camping met luxe tenten) inrichten in het museumpark. Voor de bestaande gebouwen rond de Cenakelkerk denkt men
aan overnachtingsmogelijkheden (hotel en/
of B&B) dan wel een opleidingscentrum voor
het uitvaartwezen. Het café bij de ingang van

impressie van de te bouwen vakantiehuisjes
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het park krijgt de bestemming dag horeca. Het
is de bedoeling dat het vakantiepark, de luxe
camping, het overnachtingsprogramma voor
de bestaande gebouwen en de dag horeca
voor rekening komen van marktpartijen.
Voorts zijn er plannen voor de oprichting van
een “Orientalis Academie”, in samenwerking
met de Maasgroep. Het gaat daarbij om een
opleiding voor stagiaires (wo, hbo en beroepsonderwijs) en onder meer mensen die op zoek
zijn naar een re-integratietraject of dagbesteding.
Na lezing van de plannen plaats ik met name
vraagtekens bij de beoogde introductie van
diverse overnachtingsmogelijkheden in het
park, zeker nu men daarbij commerciële
marktpartijen wil inschakelen. Dat laatste is
naar mijn mening reden voor waakzaamheid,
want wat als die marktpartijen eenmaal een
voet tussen de deur hebben en alles niet zo
voorspoedig verloopt als in de plannen wordt
gesuggereerd? Wat als de verwachte opbrengsten tegenvallen, gaan we dan bijvoorbeeld
nog een subtropisch zwembad toevoegen om
een sluitende exploitatie te realiseren? Wat
als het cultuurpark onverhoopt toch niet zou
overleven, wordt het vakantiepark met recreatiewoningen dan omgebouwd tot een Landal
GreenPark of CenterParc? Allemaal zaken die
nu misschien niet direct te verwachten zijn,
maar op voorhand ook niet kunnen worden
uitgesloten.

Openstelling begraafplaats
voor bezoekers museumpark
Een ander onderdeel van de plannen is de
mogelijke gedeeltelijke openstelling van de
begraafplaats voor de bezoekers van het museumpark door het terreindeel waar de Calvarieberg, de crypte en de Hemelvaartkoepel zijn
gesitueerd in de route door het cultuurpark
op te nemen. Hoe kan dat gebeuren zonder
de rust op de begraafplaats, die in 1988 juist
bewust werd afgescheiden van het Bijbels
Openluchtmuseum, aan te tasten? Het gaat
hier om een van de mooiste begraafplaatsen
van Nederland, met unieke beplantingen en
bijzondere fauna. Hoe mooi is het niet over
de begraafplaats te wandelen en in alle rust
te genieten van de bijzondere bomen, planten
en vogels, maar ook van de prachtige graf-
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monumenten, waarvan er in 2014 helaas een
aantal is ontvreemd? Ik begrijp niet dat men
ook maar overweegt de begraafplaats voor
een groot publiek -men streeft naar een bezoekersaantal van 120.000 per jaar- open
te stellen. Linksom of rechtsom zal dit altijd
ten koste gaan van de rust op het kerkhof, en
dus van nabestaanden of andere bezoekers.
En wat zijn de praktische gevolgen voor toekomstige begrafenissen? Een en ander lijkt mij
moeilijk verenigbaar.

Terugbrengen oorspronkelijk
landschap door rooien bomen
en heesters
Mijn laatste zorg betreft de plannen voor het
rooien van “niet waardevolle bomen en heesters om het oorspronkelijke landschap terug
te brengen”. Daarbij wordt verwezen naar het
oorspronkelijke open weidelandschap “dat in
de loop der tijd is verruigd en heeft plaatsgemaakt voor, over het algemeen, weinig waardevolle begroeiing”. Waar het precies over gaat
bij die zogenaamd niet waardevolle bomen en
heesters is niet duidelijk. Naar ik aanneem niet
om de begraafplaats, die bekend staat om zijn
grote aantal verschillende boomsoorten. Maar
waarover gaat het hier dan wel, en wat zijn ook
daarvan weer de gevolgen voor de natuur, en
derhalve onze bijzondere woonomgeving?

Staat een en ander nog wel in
verhouding?
Buiten beschouwing latend of de voorgenomen plannen passen binnen het vigerende
bestemmingsplan en de doelomschrijving van
de betrokken stichtingen, rijst de vraag of deze
qua kosten en mogelijke gevolgen nog wel in
verhouding staan tot het beoogde doel. Zijn
er geen minder ver gaande alternatieven om
het voortbestaan van Orientalis te bewerkstelligen? In de meest uitgebreide vorm van
de plannen gaat het om investeringen van 3,3
miljoen, een naar verhouding aanzienlijk bedrag gelet op de huidige jaaromzet van € 400
duizend, waarbij zij aangetekend dat de met de
Heilig Land Stichting verbonden Eerste Hulp
Stichting momenteel nog een schuld van € 450
duizend heeft. De introductie van overnachtingsmogelijkheden en de verwachte stijging
van het bezoekersaantal vormen de belangrijkste pijlers van het verdienmodel. Daarmee
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hoopt men vanaf 2023 jaarlijks bedragen van
respectievelijk €350.000 en €837.550 te verdienen, een ambitieuze doelstelling.

Vervolg
De directie van Orientalis wil de plannen binnenkort aan de bewoners van Heilig Landstichting voorleggen. Ik denk dat alle inwoners
er goed aan doen de ontwikkelingen nauw te
volgen. Dat geldt ook voor het alternatieve (of
wellicht aanvullende) scenario waaraan men
denkt om de plannen te realiseren. Daarbij
wordt het bestaande parkeerterrein ingezet
voor de bouw van 8 tot 10 vrijstaande villa’s,
en zal de Mgr. Suyslaan gebruikt gaan worden
als parkeerterrein voor de bezoekers.
Oogmerk zou primair moeten zijn het in
standhouden van het voormalig Bijbels Openluchtmuseum, niet om de grootste toeris-

tische attractie in het Rijk van Nijmegen te
worden. “Permanente attracties naast allerlei
groot- en kleinschalige events gaan hand in
hand in een eigentijds vrijetijdspark, inclusief
dagverblijf en overnachtingsmogelijkheden”,
aldus het Toekomstplan. Vraag is echter of het
huidige Orientalis mede gezien zijn historie,
oorsprong en achtergrond wel te vergelijken
valt met (andere) moderne vrijetijdsparken.
Het museumpark, dat ooit is opgericht als een
devotiepark en pelgrimsoord voor gelovigen
die niet in staat waren naar het Heilig Land te
gaan, kan ondanks alle ontwikkelingen sindsdien naar mijn mening niet op één lijn worden
gesteld met een amusementspark als Duinrell of de Efteling. En dat mag het naar mijn
mening ook nooit worden, zeker niet voor de
omgeving.
Guy Ackermans

JONGERENKOOR WERD BASTA
Zeer onlangs werd in de Cenakelkerk een
bijzondere vijftigste verjaardag gevierd.
In 1968 nam pastoor Toon Rabou - toen nog
kapelaan - het initiatief tot het oprichten van
een jongerenkoor, dat later de naam BASTA
zou krijgen.
In november 2018 maakten vele oud- en huidige leden van Basta kennis met elkaar door
een prachtige viering te zingen, en daarna de
hele middag samen te eten, drinken en praten,
maar vooral veel liederen te zingen uit het hele
50-jarige bestaan van het koor.

neke van der Grinten, wekelijks repeteert en
ieder jaar circa 10 missen muzikaal luister bijzet.
Het koor zingt een zeer breed repertoire, van
Taizé tot Tallis, in allerlei talen. Het koor heeft
een aantal eigen composities van Hanneke
van der Grinten op het vaste repertoire en
verzorgt circa eenmaal per jaar een optreden
buiten de Cenakelkerk.
Frans Geertsen

Te vertellen viel er genoeg.
Het koor heeft een aantal jonge dirigenten
gehad die daarmee in meerdere gevallen een
fraaie carrière begonnen. Het koor heeft begin
jaren zeventig ruim 60 leden geteld.
In 2009 is overwogen het koor op te heffen.
Doordat jongeren steeds meer volwassen
worden, waren er nog maar 8 leden over.
Momenteel is Basta weer een gezond en sterk
koor met 25 leden, dat onder leiding van Han-

het jongerenkoor in 1968
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BEETJE LAAT MAAR MET TROPISCHE VERRASSING!

NIEUWJAARSRECEPTIE OP 27 JANUARI
Het Bestuur van de Dorpsvereniging heeft samen met het Bestuur van Stichting ’t Zaaltje
en zo’n 60 dorpsbewoners op 27 januari jl. de
traditionele Nieuwjaarsreceptie gehouden.
We werden ontvangen met een glaasje bubbels aangeboden door het Exploitatieteam
van ’t Zaaltje en met Zuid-Amerikaanse muziek van het gelegenheidstrio Nuevo Ambiente
waar ons bestuurslid Caroline Wienen deel
van uitmaakt.
De Nieuwjaarstoespraak van de Voorzitter,
Lies van Campen, was gebaseerd op alle activiteiten die wij als dorpsbewoners gedaan
hebben in het afgelopen jaar en dat is best
veel!

Ook gaf Lies alvast een doorkijkje naar het
volgend jaar waarin een aantal vernieuwingen: de maandelijkse dorpsborrel verdwijnt en
daarvoor in de plaats verschijnt het Café HLS
waar we samen komen voor een lezing of een
thema waarna gelegenheid is om met elkaar
bij en na te praten.

Dorpsagenda 2019 – 2023
De tweede dorpsenquête heeft geleid tot een
actieplan dat wij voortaan de Dorpsagenda
zullen noemen (in lijn met de overige dorpsa-

genda’s die in alle dorpskernen van de Gemeente Berg en Dal momenteel worden/zijn
opgesteld).
Een aantal werkgroepen gaan deze plannen
uitwerken: Bewegen, Vrijwilligerswerk & Welzijn, Duurzaamheid. Het thema Veiligheid blijft
aandachtspunt van het bestuur.
De werkgroepen hebben of krijgen een portefeuillehouder in het Bestuur om de voortgang
te waarborgen. Meer informatie zie website
dorpsvereniging (Presentatie Dorpsagenda).

Gerard Scheenstra, als Voorzitter van Stichtingsbestuur ’t Zaaltje, nam ons mee in de
ontwikkelingen rondom de verbouwing van

het dorpshuis. Hij gaf aan binnenkort met
aan- en omwonenden in gesprek te gaan
om te komen tot aangepaste toekomstbestendige afspraken over het gebruik van het
vernieuwde dorpshuis voor en door ons als
dorpsbewoners.
Na een gezamenlijke toast op het Nieuwe Jaar
hebben we op het ritme van: cha-cha, merengue en son gedanst en bijgepraat.

Caroline Wienen
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VEGETARISCHE-RECEPTEN-ESTAFETTE
De dagen worden nu al echt langer…de winter
lijkt voorbij, maar we moeten nog wachten op
de “zomergroenten”.
Een “curry” is een fijn gerecht waarin je peulvruchten en groente goed kunt combineren.
Ik maak de meeste curry zelf in een blender,
maar daar heb je allerlei kruiden voor nodig ; in
dit geval kun je voor een potje kiezen. Je kunt
variëren met groente en ook vis (garnalen !)
smaakt erg lekker in een curry met groente.
De kokosmelk maakt het romig.

Wilma Tak ontvangt de pollepel van Anna Mourits

3.

Snijd de bloemkool in roosjes, voeg dit
samen met de kikkererwten en laat
het zachtjes doorkoken met af en toe
omscheppen. In de laatste minuut schep
je de verse spinazie erdoor.

4.

Garneer met verse koriander en serveer
er de basmatirijst bij.

CURRY MET BLOEMKOOL
KIKKERERWTEN EN SPINAZIE
Voorbereiding:
Bereiding:

10 minuten
25 minuten

Ingrediënten voor 2 porties
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 teentje knoflook
1 cm gember
olie
1 blikje kokosmelk (200 ml)
1 blikje kikkererwten (200 ml
halve bloemkool
hand verse spinazie
potje (gele) currypasta
200 gr. Basmatirijst

Bereiden
1.

Doe een scheutje olie in de pan met twee
eetlepels currypasta, een teen knoflook
en 1 cm verse gember.

2.

Doe vervolgens de kokosmelk erbij, roer
goed door elkaar en laat het langzaam
aan de kook komen

Smakelijk eten!
Tip: kun je geen bloemkool vinden, dan kun je
die vervangen door spitskool of savooikool.
Ik geef de pollepel door aan Wilma Tak.
Anna Mourits
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VLAKBIJ ONS DORP

EEN NIEUWE SCHOOL IN 2020
Nabij onze dorpsgrens zal op het terrein
van Dekkerswald een nieuwe school voor de
Gemeente Berg en Dal van start gaan: een
adaptieve school!
De adaptieve school is een initiatief van Isa
Claassens en Michelle Veugelers uit Nijmegen.
Deze school moet twaalf maanden per jaar en
de hele dag open zijn. De opzet is dat leerlingen
in overleg met de leerkrachten aan de hand
van een persoonlijk leerplan hun weg door de
leerstof zoeken.

Adaptieve school…
De nieuwe school is gebaseerd op een paar
uitgangspunten zoals:
• Het gemiddelde kind bestaat niet. De
school wil kinderen een krachtige basis
bieden en de mogelijkheid geven om een
persoonlijk leerpad te volgen zonder haast,
omdat er tijd in overvloed is;
• Ouders wil men in staat stellen hun
gezinsleven beter te combineren met hun
werkende, (mantel)zorgende en studerende
leven;
• Leerkrachten willen zij de ruimte, beloning
en beroepstrots teruggeven die zij
verdienen als opleiders van onze kinderen
en de professionals van de toekomst.

Hoe deze school dat gaat doen?
Door thematisch, breed en rijk onderwijs te
geven waarin alle kerndoelen aan de orde
komen, maar waar kinderen ook de ruimte
hebben om hun eigen leervragen te formuleren
en te onderzoeken. Dit onderwijs wordt niet
gegeven in jaarklassen maar in stamgroepen
(onderbouw, middenbouw en bovenbouw).
Er zijn (als eerste school in de regio Berg en
Dal/Nijmegen) flexibele en ruime schooltijden:
50 weken per jaar geopend, elke werkdag van
8-18 uur.
Elk kind heeft een persoonlijk leerplan.
Ouders, kinderen en de leerkracht bepalen
elke 10 weken samen hoe dit plan er uit ziet.

Een persoonlijk leerplan betekent overigens
niet dat kinderen alleen maar individueel
aan het leren zijn. Het betekent dat een kind
eigen doelen stelt, maar deze doelen kunnen
juist ook bereikt worden door samen te leren:
in duo’s, in kleine groepjes of met de hele
stamgroep. Kinderen leren van en met elkaar.

Vertraging…
De start van de adaptieve school in Berg en
Dal heeft echter weer vertraging opgelopen.
Niet komende zomer, maar pas in augustus
2020 kan de nieuwe school van start.
Dat komt omdat de minister van onderwijs
heeft besloten dat er opnieuw goedkeuring
gevraagd moet worden om met de school te
beginnen. Die goedkeuring werd enkele jaren
geleden al eens verleend, maar de school
kon toen niet van start gaan omdat er geen
geschikte locatie werd gevonden.
Die locatie is er nu wel - de Terwindtschool op
het terrein van Dekkerswald - maar nu blijkt
dat er opnieuw goedkeuring (op basis van een
actueel scholenplan en prognoses) gegeven
moet worden.
Wethouder Annelies Visser van Berg en Dal
spreekt van een ‘paarse krokodil’. Dit omdat
de regelgeving dusdanig complex is dat er
vanuit het ministerie verschillende signalen
zijn gekomen. De ouders die hun kind hadden
aangemeld voor de nieuwe school zijn de
afgelopen dagen op de hoogte gesteld. In
totaal waren er 25 gezinnen die hun kind in
augustus naar de nieuwe school hadden willen
sturen.
Bijkomend voordeel van deze vertraging voor
ons dorp is natuurlijk wel dat tegen die tijd
onze kleine “heilige boontjes” rijp zijn voor een
schoolcarrière dichtbij.
Voor meer info: www.eennieuweschool.com
Caroline Wienen
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WERKGROEP HEEMKUNDE
1. Romeinse Aquaducten

Dr. Paul Kessener presenteert op woensdag 17
april een lezing over Romeinse aquaducten.
Paul Kessener, die vorig jaar aan de Radboud
Universiteit is gepromoveerd op dit onderwerp, gaat in zijn lezing in op het aquaduct van
Berg en Dal, mede in relatie tot deze Romeinse
waterwerken in het algemeen (Frankrijk, Italië,
Turkije).

Plaats: ’t Zaaltje, Carmelweg 2, Heilig
Landstichting

bevrijding van het Oosten en Noorden van Nederland wordt behandeld.

De tekst is in drie talen, Nederlands, Engels
en Duits.
Het boek telt 66 pagina’s, met meer dan 50
illustraties; 17 x 24 cm, rug gelijmd.
Verkoopprijs € 14.50
Het boek is te bestellen via:
Fransgeertsen@planet.nl.
Ook verkrijgbaar bij de Werkgroep Heemkunde.

Aanvang: 20.00 uur, toegang € 3,-inclusief koffie/thee bij binnenkomst

2. ‘Brakkenstein, een
Nijmeegse buitenplaats’

Wegens een te hoog ingeschatte oplage is het
boek ‘Brakkenstein, een Nijmeegse buitenplaats’ van Klaas Bouwer per 1 februari 2019
in prijs verlaagd van €24,95 naar €15,--.
Verkrijgbaar in de boekhandel en bij Druk &
Vorm, Heijendaalseweg 241.
208 pp., gebonden, fullcolour, rijk geïllustreerd.
De geschiedenis van de veel bezochte Hortus
Nijmegen komt hierin ook uitgebreid aan de
orde.

3. ‘Op weg naar de rijn en
verder ’

Op 14 februari 2019 heeft de Heemkunde
Werkgroep Heilig Landstichting een boek uitgebracht over de grootste militaire operatie
die vanuit Nederland ooit begon en het einde
van Nazi Duitsland heeft ingeluid.
Frans Geertsen, ‘Op weg naar de Rijn en
verder’
Het boek beschrijft in hoofdlijnen de geallieerde operaties aan het westelijk front in de
laatste fase van de Tweede Wereldoorlog: de
verovering van het gebied tussen Maas en
Rijn (de operaties Veritable vanuit Nijmegen
en Grenade vanuit Zuid-Limburg), de Rijnoversteek en de verovering van Noordwest
Duitsland tot Lübeck aan de Oostzee. Ook de

4. oude foto’s OudMariënboom en het voormalig
hotel-restaurant Mariënboom

Als u oude foto’s (met name van interieurs en personen) van vóór 1970 heeft over
de geschiedenis van Oud-Mariënboom en
het voormalig hotel-restaurant Mariënboom, wilt u dan contact opnemen met
k.bouwer7@gmail.com?
Ik zoek ook een foto van de kiosk van Theo Rubens uit de jaren ’30 in het Mariënbosch. Over
de geschiedenis van deze beide gebouwen
en het bosgebied Mariënbosch is een boek in
voorbereiding.
Namens de werkgroep Heemkunde,
Frans Geersten en Klaas Bouwer
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EXPLOITATIETEAM DORPSHUIS
IN DE STEIGERS
Op de algemene ledenvergadering
van de dorpsvereniging op 20
februari kreeg het exploitatieteam
van het Dorpshuis de gelegenheid
om haar plannen te ontvouwen.
In een aantal sheets werden de
taken en bevoegdheden van het
team toegelicht, evenals de ideeën
voor de inrichting van binnen- en
buitenruimte.
Kerngedachte is dat het nieuwe Dorpshuis
een belangrijke rol moet spelen voor de
sociale samenhang binnen het dorp in
harmonie met de omgeving. Een team
van enthousiaste vrijwilligers zal bij alle
activiteiten zorgen voor een gastheer/-vrouw
die het gebruik van de ruimten in goede
banen leidt.
Nadrukkelijk wordt aangegeven dat het team
nog in oprichting is. Het overdragen van taken
van het stichtingsbestuur van het Dorpshuis

{ advertentie }

naar dit team is in volle gang. Over welke taken
dat zijn is in grote lijnen overeenstemming.
Het gaat over de coördinatie van vrijwilligers
en bardiensten, het beheer van activiteiten en
ruimten, de zorg voor de groene omgeving en
de communicatie.
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Het exploitatieteam in oprichting dacht mee
over de noodzakelijke bouwkundige aanpassingen van ’t Zaaltje en de verbouwing en inrichting van het nieuwe gedeelte. Het gaat om
de inrichting van ruimten in samenhang met
de functies ontmoeting, educatie, cultuur en
recreatief.

trokken te zijn is groot. Het team in oprichting
kon trots melden dat er al 18 vrijwilligers inzetbaar zijn. En tijdens de vergadering kwam
er nog een vijftal bij, de hoogste tijd om de coördinatie van deze groep op poten te zetten.
Het streven is om op 1 mei op volle sterkte en
operationeel te zijn.

Natuurlijk is de zorg voor de groene omgeving
van het Dorpshuis een belangrijk aandachtspunt. Huub Schoot lichtte zijn ideeën voor het
groen rond het Dorpshuis toe.

Wie ons team wil komen versterken is zeer
welkom. Meld je aan bij ondergetekende!
Jan de Koning

De belangstelling vanuit de dorpsbewoners
om als vrijwilliger bij het exploitatieteam be-

ACTIVITEITEN VOOR DE JEUGD IN ONS DORP

WAT WIL DE JEUGD?
Ons dorp verjongt. De laatste jaren
komen er met grote regelmaat
gezinnen met jonge kinderen in
ons dorp wonen. Kijken we naar
de activiteiten in ons dorpshuis en
daarbuiten dan valt op dat relatief
weinig activiteiten voor kinderen en
jongeren plaatsvinden. Tijd voor een
wensenlijstje!

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Wat zijn de wensen van deze nieuwe jeugdige
bewoners in ons dorp? We vroegen het Merel
en Sara met als doel om ook van andere jeugdige bewoners wensen te horen. En natuurlijk
om deze om te zetten in daden.

Nog een idee: Jongeren koken
voor volwassenen/ouderen in
het dorpshuis.

Vandaar een eerste aanzet tot een verlanglijstje voor ons dorp:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Escaperoom in het dorpshuis
Boogschieten
Cupcake cup. In tweetallen in het dorpshuis met volwassen juryleden.
Jachtseizoen buiten in het bos met twee
teams.
Paintball buiten of binnen.
Lasergame
Sjoelcompetitie
Zeepkistenrace in twee teams.

Vlottenbouwen in teams van 4.
Bouwdorp in teams van vijf.
Dropping met tweetallen in de omgeving
Suppen
Met Pasen Russisch roulet
Obstacle run
Real cluedo
Tokkelbaan maken en gebruiken
In de winter sleewedstrijd

We dagen jullie allemaal uit
deze lijst aan te vullen met
ideeën en plannen!
Stuur deze naar:
oorschelphls@gmail.com
Een briefje naar het redactieadres (Andreaslaan 29)
is natuurlijk ook goed, wel
graag je naam en adres erbij schrijven!
Wim de Vries
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AANDENKEN AAN HEILIG
LANDSTICHTING - LEPELTJES
Een theelepeltje was vroeger voor een museumbezoeker of pelgrim natuurlijk iets waarmee je thuis kon komen. Als souvenir bewaard
in een lepelvaasje als herinnering aan een reis.
Je kon ze kopen bij de VVV maar je kreeg ze
ook als lid van een omroep of vereniging. Ook
Douwe Egberts had lepeltjes voor punten. Lepeltjes kon je sparen tot de hele serie compleet
was. Veel bedrijven hadden een eigen lepeltje
in de kantine.
Ik verzamel zo’n 10 jaar lepeltjes van Heilig
Landstichting. Er zijn verschillende soorten lepeltjes. Als je gaat bakken: een theelepeltje is
2 gram zout, een koffielepel 4 gram. Ook zijn er
lepels die schep heten zoals de suikerschep en
theeschep. Deze hebben een brede schep en
een korte steel.
Lepeltjes zijn in te delen in luxe en eenvoudige
exemplaren. Zilveren lepeltjes van HLS zijn er
weinig. Ik zie ze in ieder geval niet vaak. De
meeste lepeltjes zijn van pleet. Dat is verzilverd messing. Bij een sleets lepeltje kun je de
messing zien. Lepeltjes bestaan uit een schep
en een steel. Dure lepeltjes hebben een bewerkelijk uiterlijk. Het einde van de steel heeft
dan een meerkleurige geëmailleerde afbeelding (afb 1). Ik denk dat dit de oudste lepeltjes
zijn. Latere, goedkopere exemplaren hebben
een opgelijmd porseleinen of kunststof appliqué. (Afb 2) Ook wordt het uiteinde er wel aan
gesoldeerd. Dat kun je soms zien.
De basisvorm van een lepeltje wordt gestanst
uit een plaat metaal. Je krijgt dan een ruwe
vorm. Het reliëf (de kerk) wordt afzonderlijk
in het uiteinde geperst. Ik heb zo’n reliëf van
de kerk kunnen verzamelen (zie foto). Deze is
positief. Mogelijk is deze als gietmal gebruikt.
De schep en steel van een lepel staan in een
krul. Ook dat wordt via een mal in een staalpers bereikt. Uiteindelijk worden de gestanste
onderdelen afgebraamd (zie je bij de toren van
de kerk) en worden de lepeltjes gepolijst.

afbeelding 1:
lepeltjes met een emaille schild

afbeelding 2:
Lepeltjes met een opgeplakt schild
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Oude lepeltjes worden ook verzilverd via elektrolyse. De dikte van de zilverlaag staat soms
op de steel. Tot voor kort was er nog een lepeltje te koop bij de VVV in Groesbeek. Die zijn
niet van messing maar van chroomstaal. Er
zijn nog steeds leveranciers van lepeltjes. Mogelijk komen de basisvormen uit China.
Fabrikanten van de oude lepeltjes zijn: Antiko,
g.a. van e, v.e., Zilverstad, Kroon, Jolanda.
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Er moet een drukke handel in souvenirs zijn
geweest in de dertiger jaren. Dat blijkt ook uit
de aanzienlijke hoeveelheid ansichtkaarten
die toen gemaakt zijn. Daar gaat de volgende
tekst over.
Huub Schoot,
Heemkunde Werkgroep Heilig Landstichting

Alleen van Kroon heb ik wat terug kunnen vinden maar niet zeker dezelfde. Ik heb 67 HLS
lepeltjes inclusief dubbele.

Verschillende lepeltjes met wapen of porseleinen appliqué van museum monumenten

Gestanste lepeltjes; rechts een suikerlepel
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KEN UW DORP
In ons dorp hebben alle straten een naam die
rechtsreeks verband houdt met de Bijbel, namen zowel uit het Oude als Nieuwe testament.
Er zijn 2 uitzonderingen: lang geleden werd de
weg vanaf de Profetenlaan naar het kerkplein
genoemd naar Mgr. Arnoldus Suys, oprichter
van het Bijbels Openlucht Museum Heilig
Landstichting en de Cenakelkerk.

Sinds enkele maanden hebben we in Heilig
Landstichting ook nog een Tineke’spad,
genoemd naar Tineke van der Brug, oprichtster
van onze dorpsvereniging.

Enkele jaren geleden, bij het 60-jarig
priesterfeest van pastoor Rabou, werd het
kerkplein officieel met veel ceremonieel
omgedoopt tot Pastoor Rabouplein. Een
bijzondere gebeurtenis want pleinen en straten
worden pas lange tijd na het verscheiden van
iemand naar de betrokkene genoemd.

Nu hebben we in Heilig Landstichting een
Rabouplein maar in de Franse Alpen, niet
ver van de Italiaanse grens, langs route
departementale D503, is een heel dorp naar
onze pastoor vernoemd. Het kan natuurlijk
ook zijn dat zijn voorvaderen naar dat dorpje
zijn vernoemd. De village Rabou werd in juni
1974 ontdekt door een aantal Nijmeegse
vakantiegangers. Het dorp ligt op ongeveer
1650 meter hoogte, telt 78 inwoners en is een
zelfstandige gemeente.

In de kerstvertelling van Pastor Rabou voor
onze KBO-afdeling, liet hij de Wijzen uit het
Oosten, na hun bezoek aan het Christuskind,
van uit Bethlehem over het Tineke’spad naar
huis gaan, omdat dat pad bij Koning Herodes
nog wel niet bekend zou zijn. Volgens de
schriften zijn ze veilig thuis gekomen, dus het
heeft gewerkt.
Frans Geertsen
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WANDELING VANUIT HEILIG LANDSTICHTING

DE VIER PERKEN

Het kan niet vaak genoeg worden gezegd: we
wonen in een prachtige omgeving!
Er zijn verschillende manieren om van die
omgeving te genieten. Met de fiets of de auto.
Maar het beste ervaar je de omgeving door er
te wandelen.
En dat doen dan ook veel mensen. Nijmegen
en omgeving is niet voor niets de plaats waar
jaarlijks vele tienduizenden meedoen met de
Vierdaagse met afstanden tot 50 kilometer
per dag.
Maar het kan ook minder. Heilig Landstichting is begin- en eindpunt van een wandeling
die 3 kilometer lang is.
De wandeling is uitgezet door de Werkgroep
Ommetjes Heilig Landstichting, de coördinatie was in handen van Tiny Wigman (Via Natura) met redactie door Dick Verstegen.
Kijk voor meer informatie op:
www.wandeleninbergendal.nl

Jan Lücker
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AGENDA
Zondag 17 maart 15.00 uur
Cenakelkerk

Boekpresentatie: Toon Rabou in eigen woorden.
Het boek met dvd is contant te koop á € 20,-in de Cenakelkerk op 17 maart en volgende
zondagen, telefonisch via 024-3222165,
of via storting op NL14RABO 0105102601 t.n.v.
Parochie Heilige Drie-Eenheid o.v.v. Boek Toon
Rabou (op te halen in de Cenakelkerk op 17
maart).

Dinsdag 19 maart 13.30 uur
Hotel de Rozenhof

Lezing: Rembrandts Nachtwacht in het daglicht
van de gouden Eeuw.
Door: Dymph Spanhoff
Kosten € 10, --. Aanmelden voor 16 maart via
email j.spanhoff@hetnet.nl of 06-83971940

Zaterdag 20 april 09.30 uur

Paaseieren zoeken voor alle kinderen in ons dorp.
Zie voor meer informatie het Oorbelletje.

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

{ advertentie }
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{ advertentie }

hier volgende keer
uw advertentie?

DAMES – BEWAAR DIT
ERVAREN COUPEUSE maakt
DAMES- HEREN- EN KINDERKLEDING.
Tevens GORDIJNEN, KUSSENS ENZ.
Ook voor HERSTEL- EN VERMAAKWERK.
Zéér redelijke vergoeding. Bel Coby 06-52157020
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OP EIEREN

Wat is er aan de hand? Er is een convenant tussen de partijen van ‘t Zaaltje en de buurman van
ons gemeenschapshuis. Het dateert van het
historische jaar 2001 toen de wereld er nog heel
anders uitzag; we hadden zelfs nog guldens! Het
document stelt, wegens mogelijke overlast, beperkingen aan de activiteiten die in ons buurthuis plaatsvinden. Wij van ‘t Zaaltje dachten dat
we ons daar weinig tot niets van aan hoefden
te trekken. Maar de rechter besliste anders en
legde ons zelfs dwangsommen op als we de afspraken in het convenant zouden schenden.

Leest u door de woorden
heen maar mee.
Terecht of niet - daarom konden we met onze
bloedeigen jaarvergadering ook niet op ons vertrouwde adres terecht en moesten uitwijken
naar de Piet Gerritszaal. Het probleem werd
op die bijeenkomst afgedaan met een kort feitenoverzicht dat uitmondde in de verzekering
van de voorzitter dat er op korte termijn nader
overleg met de buurman zal volgen over de mogelijkheid het convenant aan te passen aan de
nieuwe situatie. Maar in die tussentijd graag radiostilte.
Ik snap dat. Weet niet helemaal zeker hoe groot
de knuppel is die ik nu in het hoenderhoek gooi,
maar ik waag het erop, omdat ik best subtiel kan
formuleren als het moet. Leest U door de woorden heen maar mee. Vanwege deze column heb
ik me een beetje ingewerkt in de materie. Het
zou me niets verbazen als we destijds een iets

te grote broek hebben aangetrokken. Door het
convenant te bagatelliseren en dat ook nog bij de
rechter te laten blijken.

column

Ons dorp loopt een beetje op eieren. Dat komt,
zeggen ze, omdat we een broedende kip niet mogen storen. Vergeef me deze dubbele kippenhokbeeldspraak, maar het is niet anders. De voorzitter van de Stichting Gemeenschapshuis Heilig
Landstichting (‘t Zaaltje) heeft ons op de jongste
algemene ledenvergadering van de Dorpsvereniging ernstig gemaand tot stilte. Hij vertegenwoordigt zelf de broedende kip, dus hij weet
waar hij het over heeft.

En nu maar vertrouwen dat de voorzitter de
schade kan herstellen in goed overleg met de
buurman via een aangepast of nieuw convenant.
Gezien ons bruisende dorpsleven, de langverwachte nieuwbouw van ‘t Zaaltje en de vele actieve werkgroepen op allerlei maatschappelijke
terreinen valt dat alleszins te hopen. Gelukkig
maar dat niemand van ons het graag laat maakt
en dat we geen lawaaimakers zijn. De kippen
gaan anno 2019 vroeg op stok. Misschien kan
dat de buurman geruststellen.
Of dit allemaal al niet ingewikkeld genoeg is?
Helaas, er is nog meer: in het hoenderhok waart
af en toe een enkele sluwe vos rond. Die laat
geen gelegenheid voorbijgaan om legaal geparkeerde auto’s tot overlast te verklaren. Met plakkaten en dreigementen. Haantjesgedrag en van
een totaal andere orde dan de bezwaren van de
buurman. Zozeer zelfs dat, naar ik verneem, de
politie al een keer in de buurt op vossenjacht is
geweest. Verder zijn er geruchten over nare brieven van die kant aan de gemeente.
Al met al is het natuurlijk te gek voor woorden
dat de dorpsvereniging niet in haar eigen dorpshuis haar eigen jaarvergadering durft te houden
uit angst voor juridische repercussies.
Ik wens de voorzitter, de buurman en eventuele andere overlegpartners heel veel wijsheid en
compassie toe om dit probleem te tackelen.

Dick Verstegen

