
fo
to

gr
af

ie
: M

ar
ce

l K
rij

gs
m

an

Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting
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De zomer is officieel voorbij en voor veel mensen is werk en 
school weer begonnen. Ook in ons dorp gaan weer allerlei 
activiteiten van start. 28 september is Burendag en vieren 
we dat we ons nieuwe dorpshuis in gebruik kunnen gaan 
nemen. Hoe gaat het Dorpshuis heten?
En heeft u interesse voor de functie van voorzitter van 
onze Dorpsvereniging? Reageer dan op de oproep in deze 
Oorschelp.

Verder in dit nummer:
Verslag van de open dag op Nieuwland, van de 
bewonersbijeenkomst in Orientalis, van de Vierdaagse 
gasten in het half afgebouwde Zaaltje en van het HLS 
golftoernooi.
Een oproep om mee te doen aan de controle rond 
verkeersveiligheid in het dorp, en om warme kleding te 
doneren voor Nepal. 

De uitslag van de enquête over communicatiekanalen in ons 
dorp. 

Een prachtig verhaal over thuis in de Franse Ardennen.
En natuurlijk de vaste rubrieken waaronder de recepten-
estafette en de column van Dick Verstegen en niet te 
vergeten de bijdragen van de Heemkundewerkgroep.

Wij wensen jullie veel leesplezier.
De redactie

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

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

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

De redactie behoudt zich het recht voor om 
aangeleverde teksten in te korten of redactioneel te 
wijzigen. Altijd in overleg met de schrijver(s).

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

AANLEVEREN FOTO’S BIJ ARTIKELEN:
* Zo groot mogelijk, maar minimaal 150dpi op 

gewenste grootte van afdruk.
* Stuur foto’s als losse bestanden (dus niet in een 

Word document).
* Afbeeldingen in kleur als JPG-, PNG-, of als PDF-

bestand.

ADVERTEREN:
De Oorschelp wordt (mede) mogelijk gemaakt door de 
volgende adverteerders: 

Marcel Krijgsman, In De Blauwe Druif, Klopper 
& Kramer, KEK dnl, InQasa, Health, Coaching & 
Consult, Rozenhof, Bazuin Zonwering, Delahaije, 
Zencentrum Nijmegen, Coby, Alatoo. 
 
Wilt u ook adverteren in De Oorschelp? 
Dat kan. Neemt u hiervoor contact op met
oorschelphls@gmail.com

MEER INFORMATIE: 
www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl

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

De Oorschelp in kleur:
Op de website van de dorpsvereniging kunt u een versie 
van De Oorschelp  in kleur vinden. Deze versie is bovendien 
interactief.  De verwijzingen en links naar websites, 
e-mailadressen e.d. zijn actief. 
Ook de advertenties verwijzen naar de websites van onze 
adverteerders.
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Wat gebeurt er veel in ons dorp. Niet dat je er 
veel van merkt op straat: het is er rustig als 
altijd. Maar voor iedereen die de dorpsmail 
krijgt en de Oorschelp of het Oorbelletje leest 
zal het duidelijk zijn: in deze septembermaand 
staat er veel op stapel. 

Op zaterdag 28 september is er de derde 
Burendag waarvoor u de uitnodiging (de gele 
flyer) met aanmeldstrookje heeft ontvangen. 
De start is het in gebruik nemen van ons 
verbouwde dorpshuis. Door de verbouwing 
is het volume van het Bosduiveltje aan 
het Zaaltje gebouwd. Ik heb er al mogen 
rondkijken: het is prachtig, verder zal ik niks 
verklappen. Het Bosduiveltje wordt gesloopt 
en dankzij de verbouwing kunnen nu de 
cursussen waar dorpsgenoten plezier aan 
beleven gelukkig door blijven gaan. 

De Oorschelp redactie heeft een wedstrijd 
uitgeschreven voor de nieuwe naam van 
het dorpshuis. Uit de vele inzendingen is 
een selectie gemaakt van 5 namen waarop 
iedereen zijn stem uit kan brengen. Ik ben 
benieuwd!

Het Museumpark Orientalis heeft via een 
enquête uw mening gevraagd over de 
voorgenomen veranderingen. Op de eerste 
dag waren er al 28 reacties binnen. Tijdens 
de voorlichtingsavond op 24 september 
maakt Orientalis de uitkomsten bekend, het 
vervolgproces tot het eind van het jaar wordt 
toegelicht en de vervolgacties verkend.
 

Dit zijn belangrijke ontwikkelingen voor 
ons dorp en daarbij past een zorgvuldige 
voorbereiding. Daarom hebben we in 2015 
onderzocht of er wel behoefte was aan een 
dorpshuis en tegelijk ook welke behoeften 
er verder nog leefden in het dorp. Ik citeer 
het rapport: ‘Het centrale thema, dat uit dat 
onderzoek naar voren komt, is een veel geuite 
behoefte aan ontmoeting. Niet alleen voor 
de gezelligheid, maar vooral ook om daarmee 
te delen, dat je er niet alleen voor staat, dat 
het kan bijdragen aan cohesie, verbinding 
en van daaruit aan steun aan elkaar. (…) En 
het dorpshuis kan daar een belangrijke rol 
in spelen. Belangrijk is om dat samen met 
betrokkenen uit te werken’. 

Door dit onderzoek, dat in 2018 is 
geactualiseerd, kennen we de onderwerpen die 
we belangrijk vinden voor ons dorp. 
En aan die onderwerpen hebben we inmiddels 
verder gewerkt met elkaar. Dat noemen we de 
dorpsagenda, die we op Burendag presenteren 
aan het dorp en aanbieden aan de wethouder.

Complimenten voor de inzet van alle 
betrokkenen. We zijn een klein en fijn dorp 
waar veel mensen zich betrokken voelen. En 
als je bijdraagt door iets dat je graag doet of 
goed kunt, dan voelt dat ook nog eens goed.
Tot 28 september, tot Burendag!

Lies van Campen, voorzitter

Zaaien en oogsten

van devoorzitter
Lies van Campen, voorzitter
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In de vorige Oorschelp schreven we de prijsvraag uit: 
“Hoe gaat ons nieuwe dorpshuis heten”

Dat leverde een mooi aantal reacties op: 23 in totaal. 
Van jong tot oud stuurde ons een hele bloemlezing aan 
suggesties. 

Inspiratie voor de nieuwe naam kent soms een historische 
invalshoek, zijn een parodie op of wil uitdrukking geven aan 
de functie van het verbinden van alle bewoners binnen ons 
dorp. Anderen zijn gehecht aan de traditionele naamgeving 
en willen die lijn voortzetten. Kortom er valt wat te kiezen! 

We legden alle suggesties voor aan de vrijwilligers van het 
exploitatieteam en vroegen hen de vijf meest aansprekende 
namen te selecteren. Die vijf namen voor het dorpshuis 
brengen we in stemming waarbij we alle leden van de 
dorpsvereniging raadplegen. Je stem uitbrengen kan tot 
uiterlijk 28 september 10 uur via bijgaande QR-code of via de 
mail aan alle leden van de dorpsvereniging.
 
Tijdens de burendag op 28 september om 11.00 uur wordt 
ons verbouwde dorpshuis in gebruik genomen. Ook wordt 
bekend gemaakt welke naam ons dorpshuis in de toekomst 
zal dragen! De winnaar van de prijsvraag wordt uitgenodigd 
de openingshandeling te verrichten. 
Laat uw keuze vallen op een van de onderstaande namen!

We nodigen u allen van harte uit om deze historische 
opening bij te wonen. 

Je stem uitbrengen kan tot uiterlijk 
28 september 10 uur via de QR-code 

of via de mail:
dorpsvereniging@gmail.com

De vijf uitverkoren namen zijn:

1.  De Helse Hemel
2.  De Ploeg
3.  De Boshut
4.  Het Heilig Landhuis
5.  De Bosduivel

Hoe gaat ons nieuwe  
dorpshuis heten?

breng je stem uit met 
deze QR-code.



5

11.00 – 11.45 uur:  
Ingebruikname dorpshuis

Op deze Burendag wordt ons 
verbouwde dorpshuis in gebruik ge-
nomen. De naam van het verbouwde 
dorpshuis wordt bekend gemaakt en 
de winnaar van de prijsvraag geeft 
het startschot van de ingebruikna-
me. De officiële opening wordt nog 
even uitgesteld tot ook de buiten-
werkzaamheden zijn afgerond. Door 
de verbouwing zijn het Zaaltje en het 
Bosduiveltje samengevoegd tot eén 
nieuw dorpshuis.

12.15-13.15 uur: 
De dorpsagenda

Uit het dorpsonderzoek van 2018 
kwam naar voren dat het dorpshuis 
belangrijk is voor u. Ook de vol-
gende vijf thema’s sprongen er uit: 
Duurzaamheid, Vrijwilligersnetwerk, 
Jong, Veiligheid en Bewegen. Wat we 
hiervoor gaan doen lichten we toe 
in korte pitches. Dit noemen we de 
dorpsagenda, die we de wethouder 
aanbieden.
Net als twee jaar geleden is de 
Burendag de start van een vege-
tarische week in ons dorp (28 sept. 
t/m 4 okt.). De deelnemers krijgen 
een vegetarisch kookboekje met 
recepten voor elke dag en een bood-
schappenlijst van alle ingrediënten 
die nodig zijn om de gerechten te 
kunnen klaarmaken. Doe mee en 
maak het verschil!
Gerard Titulaer (Gebiedscoöperatie 
Oregional) vertelt ons over kli-
maatneutraal eten van boeren en 
tuinders uit de regio. Hoe pakken we 
dit aan? Hij maakt duidelijk hoe we 
dit kunnen doen en waarom.

13.15-15.00: 
‘Doe Blok’ - Burendag

We hebben 1000 bloembollen 
ingekocht. Hiermee breiden we het 
‘bijenlint’ dat vorig jaar is aangelegd 
door het dorp verder uit. We gaan 
aan de slag met de tuin van het 
dorpshuis: wie helpt mee?

We hebben veel handen en hand-
jes nodig!! Verzamelen bij het 
Dorpshuis om 13.15 uur.

15.00 – 17.00 uur: 
Sport en Spel

Na al dit harde werken is het tijd 
voor gezelligheid in het dorpshuis. 
Neem je leukste gezelschapsspel 
mee of doe mee aan de LEGO bouw-
competitie. Meld je aan!
Ook verzamelen we de wensen en 
ideeën voor het gebruik van het 
dorpshuis op een ‘moodboard’: heb 
je suggesties voor cursussen of acti-
viteiten, of wil je die zelf organiseren 
in het dorpshuis: je ideeën zijn van 
harte welkom. 

17.00 uur:
Groot dorpsbuffet

Om 17.00 uur start het traditionele 
jaarlijkse dorpsbuffet. We vragen de 
deelnemers aan het buffet om hun 
lekkerste gerecht mee te nemen (sa-
lade, quiche, kaas, fruit, dessert etc.). 
Burendag is de eerste dag van de 
vegetarische week, waar vorige keer 
veel mensen aan meededen. Daar-
om bij voorkeur uw gerecht zonder 
vlees of vis. Wij zorgen voor heerlijke 
lasagne, brood en sauzen!

Dit buffet bieden we de leden van de 
Dorpsvereniging aan.  Niet leden €5,- 
pp. Drankjes zijn voor eigen rekening.
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Op 28 september is er weer 
een nieuwe Burendag. 

Op deze Burendag wordt ook 
het verbouwde dorpshuis in 
gebruik genomen en dat wilt 
u niet missen. Samen met 
het bestuur van het Zaaltje 
nodigen wij het hele dorp 
van harte uit deel te nemen. 
Doe mee met Burendag!! 
Dit is het programma.

Voor de activiteiten kunt u zich tot zondag 15 september aanmelden bij Margreet Mooren-Bartijn: mbartijn@gmail.com, of telefonisch: 06-45541612
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Op 6 juni 2018 werd naast het parkeerterrein 
van Rozenhof onder grote belangstelling een 
historisch paneel onthuld met informatie over dat 
vliegveldje. Ook vloog er een Piper Cub over als 
saluut. Helaas is dat paneel tijdens het carnaval 
vernield en weggehaald, maar voor de komende 
herdenkingen van de operatie Market Garden, zal 
een nieuw paneel worden geplaatst.

Langs het gebied waar in 1944 het vliegveldje 
lag, liep tot voor kort een naamloos fietspad. 
De Heemkunde kring heeft de Commissie 
straatnaamgeving van de Gemeente Nijmegen 

voorgesteld om dat pad het ’Piper Cubpad’ te 
gaan noemen. De commissie heeft dat plan 
overgenomen en voorgelegd aan het College van 
B&W en de Gemeenteraad. Beide gingen met de 
naamgeving akkoord. 

Voortvarend heeft Tim Wachelder, voorzitter van 
die commissie, daarop naamborden laten maken 
en enkele dagen voor de Vierdaagse zijn deze 
borden aan begin en einde  van het Piper Cubpad 
(Panovenlaan en d’Almarasweg)  geplaatst.

Piper Cubpad
oud fietspad, nieuwe naam

In de septemberdagen van 1944 werd langs de spoorlijn van Nijmegen naar Kleef een 
noodvliegveldje aangelegd t.b.v. de Piper Cubverkenningsvliegtuigen van de 82ste All 
American Airborne Divisie. TEKST: Frans Geertsen, voorzitter van de Heemkundekring Heilig Landstichting
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Het is een mooie augustusavond als ik op bezoek ga bij Rutger en Godelieve. Jesper en Timme mogen 
nog even opblijven om de ‘mevrouw van de Oorschelp’ een hand te geven en dan snel naar bed want de 
school is weer begonnen. We gaan buiten op het terras zitten met uitzicht op het zwembad.  
TEKST: Miep Thuijls

nieuwe bewoners*
Rutger Verhage, Godelieve Verhage-Damen, Jesper (10) en Timme (8)  | Pauluslaan 8 

“Dat was niet ons idee hoor, om zo’n groot zwembad aan te 
leggen, het zat bij het huis toen we het kochten en dan ga 
je natuurlijk niet 5 meter ervan af halen. Maar met dat hete 
weer is het heerlijk…’s avonds laat nog even je zwembad 
induiken en baantjes trekken, wat een luxe. Het ziet er wat 
groen uit op het moment maar dat is over twee dagen weer 
bijgetrokken. We zijn net terug van vakantie en er moest nog 
chloor in. De tuin hebben we net opnieuw aangelegd. Die 
was helemaal dichtgegroeid.”

Het lijkt wel vakantie hier.
“Ja, zo voelen wij ons ook. Ons vakantiehuis thuis noemen 
we het soms. We vinden het hier zó geweldig, we genieten 
elke dag.” Godelieve kan bijna niet genoeg superlatieven 
verzinnen om te beschrijven hoe fijn ze het vinden in Heilig 
landstichting. Rutger valt haar bij; “Met de fiets naar het 
werk, en als je naar huis fietst hier de Pauluslaan naar be-
neden zoeven, dan voel je je de koning te rijk.” “Leg dit maar 
eens uit aan een buitenstaander,” vult Godelieve aan, “hoe 
je 5 minuten met je fiets door het park rijdt en dan al op je 
werk bent. Geweldig toch?”

Waar woonden jullie hiervoor dan?
“Wij hoefden eigenlijk helemaal niet weg hoor, we hadden 
een fantastisch huis aan de Groenewoudseweg, maar toen 
kwam dit toevallig op ons pad… en hier is het wel veel rus-
tiger… zo fijn met die bossen zo dichtbij en toch op fietsaf-
stand van de stad. Lekker wandelen, sterren kijken, naar de 
speeltuin. Echt super. We wonen hier sinds december, dus al 
weer acht maanden.”

En het werk is ook dichtbij begrijp ik?
Rutger werkt als arts op de Intensive care van het Radboud 
ziekenhuis. En Godelieve werkt als KNO arts in het Radboud, 
aangezichtschirurgie, huidkanker, schisis, dat soort zaken. 
Plus nog een dag in een privékliniek, meer de cosmetische 
ingrepen. Een ontzettend leuke combinatie, vindt ze.
Ze hebben allebei in Leuven gestudeerd omdat ze in Neder-
land waren uitgeloot en uiteindelijk de studie afgemaakt 
in Utrecht. Voor de opleiding KNO en anesthesiologie zijn 
beiden naar Nijmegen gekomen in 2005.

Wat vonden de jongens van de 
verhuizing?
“Ze vinden het hier geweldig. Voor de vakan-
tie hebben ze gevraagd of ze de hele klas 
mochten uitnodigen om hier te zwemmen. 
Ze hebben bij alle buren een briefje in de 
bus gedaan om alvast te waarschuwen voor 
het lawaai. Maar dat ging goed. Ze vinden 
het wel ‘stom’ dat ze nu naar school moeten 
fietsen want die was eerst om de hoek op 
loopafstand. Ze hebben zich heel snel aan-
gepast en vinden het fijn dat alle sporten 
hier aan de overkant zo dichtbij zijn en dat 
ze op straat kunnen spelen met vriendjes.”

Jullie houden ook van reizen?
“Ja, we ondernemen graag dingen. Samen 
herinneringen maken noemen we dat. We 
houden van snorkelen en duiken, fietsen, 
wandelen en mooie dingen bekijken. De 
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Tijdens het leggen van nieuwe kabels langs de Koning 
Davidlaan in april van dit jaar werden deze relieken uit een 
niet te lang geleden verleden gevonden. TEKST: Frans Geertsen

Het zijn twee Jerrycans uit het grote brandstofdepot van het geallieerde 
leger. Dit depot lag tussen de Nijmeegsebaan en de huidige Petruslaan. 

Langs de Pauluslaan, de Philippuslaan en de Koning Davidlaan lagen 
enorme stapels Jerrycans (benzineblikken inhoud ca 20 liter). In de nacht 
van 22 op 23 maart 1945 werd dit depot door een Duitse nachtjager 
in brand geschoten. Vooral langs de Pauluslaan ontstond een inferno. 
Dat vuur blussen had geen zin, de toegesnelde brandweer moest zich 
beperken tot het nat houden van de huizen aan de Nijmeegsebaan en 
de Pauluslaan. In de hitte werden blikken huizenhoog omhoog geblazen, 
voor de aanwonenden was het een angstig gezicht. De volgende dag 
trokken de troepen van Montgomery bij Wesel over de Rijn. Uiteraard 
mocht de Gelderlander niets over dit incident berichten. 

Zie verder blz. 137/138 in ”Van Heilig Woud tot Heilig Land”.
Nu, na bijna 75 jaar, werden dus twee van die gekatapulteerde blikken 
gevonden.

historische vondst

combinatie van actief en luieren, cultuur en natuur en dan aan het eind 
lekker een paar dagen aan het strand. Thailand, Cambodja bijvoorbeeld, en 
dit jaar Kroatië. Zoiets.”

En wat vinden jullie van Heilig Landstichting?
“Het is echt een wijk, dat vinden we zo fijn. Er wordt van alles georgani-
seerd, mensen doen dingen samen. Moet je zien wat er allemaal voor oude-
re mensen is: lunchen in de Rozenhof, wandelen onder begeleiding, mensen 
helpen elkaar. Ik wil hier wel oud worden. Dat zie je ook aan onze buren die 
wonen hier al 40 jaar, dat is ook niet voor niks. En al die andere activiteiten, 
golf en jeu de boules en dorpsborrel. En dat ze ook voor kids iets organise-
ren, met Hemelvaart en Pasen en Koningsdag dat vinden we echt geweldig. 
We kenden al een aantal mensen voordat we hier kwamen en we hebben 
geen seconde spijt van deze stap.”

Bij het afscheid neemt Godelieve me nog even mee naar het terras. “En 
weet je wat voor mij nou elke dag weer een geluksmomentje is? Kijk als 
je hier bij de terrasdeur gaat staan zie je de twee torentjes van de Cena-
kelkerk, het is net Italië vind je niet?’”Ik heb al veel enthousiaste nieuwe 
bewoners mogen interviewen, maar het is hartverwarmend hoe gelukkig 
deze twee zijn in ons dorp. 
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“Papa kookt het vaakst, maar mama het lekkerst!” Hanne (10, groep 7) is erg stellig in de inbreng van 
haar ouders in de dagelijkse kost. En Elo (47) en René (48) bevestigen dat. René: “Het moet lekker zijn, 
maar ook efficiënt en aangenaam, liefst voor twee dagen tegelijk, dat scheelt en houdt mij ook in de 
comfort zone”. Elo is qua kookactiviteiten meer van het experimentele, het verrassende, het culinaire. 
“Maar wel erg lekker, en de laatste tijd ook steeds vaker.” Ik ben een paar uur te gast in de voormalige 
woning van de bovenmeester, het bekende poortgebouw aan Profetenlaan 15. Een warm welkom. 
TEKST: Jan de Koning

Als ik aan kom fietsen, het is tegen de 
30 graden, heet Elo mij welkom vanuit 
de voortuin, snoeischaar in de hand, 
een paar verdorde bladeren in haar 
haren, een lach op het gezicht en half 
verscholen tussen het struweel. “Kom 
maar achterom, het is wel niet de 
officiële opgang maar wel zo han-
dig.” We komen uit op een grasveldje, 
grote openstaande tuindeuren, de 
een naar de keuken, de andere naar 
de kamer, een tafel voor minstens 12 
personen en Tuur (8, groep 6), Soes (7, 
groep 4) en Felice, een vriendinnetje 
dat is komen spelen, die me aankijken 
met vragende ogen: “Wat komt die 
hier doen?”. Nou dat is snel uitgelegd 
en ook snel begrepen, zeker als er 
appelgebak en fris bij komen kijken. 
Dus aan een volle tafel beginnen we 
voortvarend met onze vragenlijst af 
te werken.

“Oorspronkelijk komen we uit deze 
buurt, we zijn opgegroeid in Beek, 
Berg en Dal. Maar na de middelbare 
school vertrokken voor studie en 
andere maatschappelijke omzwervin-
gen,” vertelt René. “Op het gym waren 
we al hopeloos verliefd; vervolgens 
zijn we elkaar uit het oog verloren 
en pas vele jaren later en ervaringen 
rijker hebben we elkaar weer terug-
gevonden.”  
“En gaan jullie nog een keer trou-
wen?” legt Tuur een teer onderwerp 

op tafel. René geeft toe dat hij al een 
aantal huwelijksaanzoeken heeft 
gedaan, tot nu toe blijkbaar zonder 
succes, en stort zich vervolgens op 
de keuzestress die een en ander voor 
de kinderen teweeg zou brengen op 
gebied van achternaam: “Wordt het 
nou, de Mul, de Mul-Wever, Wever-de 
Mul, of ‘gewoon’ de Mul?” stelt hij. 
Soes zegt dat ze nu liever wil gaan 
schommelen of naar het speeltuintje. 
“Maar het is zo heet.”

Elo is van huis uit industrieel ont-
werper, vaste baan bij de gemeente 
Dordrecht, maar sinds juni een half 

jaar sabbatical. “Om er te zijn voor 
het gezin, de kinderen, het huis en 
wat te doen met de tuin.” Zij heeft 
het voor elkaar gekregen om in enkele 
maanden het gedateerde rijksmo-
nument (1923) te verbouwen tot een 
leefbare, moderne woning. “Boven 
de poort komt nog een logeerkamer 
en een badkamer. Aan de oostkant 
van de weg hebben we een schuurtje, 
en hier (de westkant van de poort) 
een wasruimte en een toilet.” Ja, 
er moest natuurlijk wel het een en 
ander gebeuren om het huis, waar 
vroeger de bovenmeester met vrouw 
en negen kinderen woonden, een 

nieuwe bewoners**
Elo de Mul, René Wever, Hanne, Tuur en Soes | Profetenlaan 15
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meer eigentijds karakter te geven. 
“Als ik ’s morgens meekwam om de 
bouwwerkzaamheden van die dag te 
bespreken, begonnen die bouwman-
nen eerst tegen mij te praten,” vertelt 
René; “maar al gauw hadden ze door 
dat de echte man met verstand en 
inzicht van bouwzaken, de vrouw des 
huizes was. En ik zeg je: ze heeft een 
wereldprestatie geleverd,” besluit 
hij trots. Hanna bevestigt de a-ste-
reotiepe rolverdeling: “Papa kan een 
lamp verwisselen, maar mama is van 
het echte werk.”

René’s professionele ontwikkeling 
verliep iets minder gladjes, rustelozer. 
Met het ideaalbeeld van een won-
derdokter begon hij aan een studie 
geneeskunde. “Ik wilde dolgraag ‘the 
magic’ doen: een ziek kindje weer blij 
en gezond naar buiten laten hup-
pelen.” Maar de nare dingen, zoals 
prikken, spuiten en bloed, pasten niet 
zo in dit roze beeld. “Dus toen ben ik 
gewoon lekker gaan werken, eerst in 
de horeca, later in de jeugdzorg.” René 
bleek erg goed te zijn in de aanpak 
van geëxplodeerde huishoudens, 
grensoverschrijdend gedrag, com-

plexe gezinssituaties en wijkteams. 
“Inderdaad, die ‘lost cases’ oplossen 
samen met een wijkteam, daar ligt 
mijn passie. Ik ben soms wel een 
beetje een vakidioot. Als de jongeren 
met wie je werkt niet jouw oprechte 
wens ervaren om ze uit de proble-
men te helpen, kun je het als zorg- of 
hulpverlener wel schudden.” Deze 
talenten wist René te kanaliseren in 
een opleiding maatschappelijk werk 
en dienstverlening. “En nu ga ik even 
een salade in elkaar flansen; Hanne, 
wil jij me helpen?”

Intussen is een schaaltje chips, fris, 
een Red Ale en een witte wijn op tafel 
gekomen en zijn René en dochter met 
schort en een Spaatje naar de belen-
dende keuken verhuisd. Tuur vertelt 
dat hij op Judo zit, keyboard speelt en 
paardrijdt. Soes houdt net als Hanne 
meer van theater en hockey. René 
beweegt te weinig en Elo belt te veel, 
tenminste volgens de oudste dochter. 
Maar beiden hebben goede voor-
nemens om ‘oude activiteiten’ weer 
op te pakken. “En binnenkort wordt 
het gezin uitgebreid met een heuse 
puppy.”

Ik loop met Elo nog even door de tuin, 
een grote groene weelde die duidelijk 
nog wat structuur, beleid en beheer 
nodig heeft. “René en Tuur doen het 
grovere werk, grasmaaien, verticu-
teren en de paden. Mijn werk blijft 
voorlopig nog onzichtbaar.” Dagelijks 
loopt Elo met de snoeischaar orde in 
de jungle te scheppen. “We hebben 
wel geaarzeld om vanuit Rotterdam 
weer terug te komen naar de oude 
omgeving. De kinderen waren daar al 
zo gesetteld, met vriendjes en vrien-
dinnetjes. Maar uiteindelijk hebben 
we er geen spijt van. Rotterdam was 
mooi, maar hier voelt het als thuis-
komen.” De zuivere, groene omgeving 
van Heilig Landstichting in het alge-
meen en van de tuin rond ‘de Poort’ in 
het bijzonder inspireren duidelijk een 
creatieve geest. “Daar zou ik nog een 
waterpartij willen, en aan de zijkant 
moet het meer open worden. En van-
uit het huis wil ik toch een breder en 
dieper uitzicht.” Met dit inzicht neem 
ik afscheid van een mooi gezin en 
spring ik op de fiets huiswaarts. 

Oproep
Beste Mensen,

Dit najaar gaan we weer naar Nepal om daar met eigen ogen te zien dat er water uit de kranen komt in 

ons projectgebied! We hebben nog wat plaats in onze bagage om warme kleren mee te nemen voor de 

mensen daar. 

Heeft u nog vesten of jassen die én lichtgewicht én niet te groot (Nepalezen zijn meestal niet zo groot) 

én nog aardig goed zijn: gráág ! Wij maken er mensen blij mee. Bel even naar 06 - 7850103.

Met dank

Ellen Deimann
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Het duurde even om eindelijk te kiezen welk van de vegeta-
rische gerechten uit mijn thuisland—Indonesië—te delen. 
Het vegetarische gerecht is een dagelijks hoofdvoedsel in 
bijna elk huis toen ik opgroeide. Want een kip is bestemd om 
de gast te verwelkomen en te vermaken. Het rundvlees was 
nog kostbaarder, omdat een koe een meest gewilde bruids-
schat is en een koe wordt vaak ook voorbereid tijdens het 
slachtfeest waar het uiteindelijk kan worden gegeten door 
arm en rijk. 
De groente is overvloedig en groeit het hele jaar door ge-
makkelijk in je achtertuin in Indonesie. Het gerecht is vaak 
gegeten met tahu, tempe, eieren, vis, krupuk en sambal 
(altijd!)

Een Indonesische vegetarisch gerecht is over het algemeen 
niet snel te maken, dus het past niet goed bij het Nederland-
se hectische leven. 

Elke gram van specerijen en groenten moet vers en ordelijk 
worden bereid. Je zou bijvoorbeeld de hele roerbakzak van 
AH in één keer in de wokkunnen gooien, terwijl we in Indo-
nesië één groente per keer in de wok doen volgens het type 
van de groente en de kooktijd, zo ordelijk mogelijk. 

Enfin, cah Tahu met taugé en boontjes dus! Een heel mak-
kelijk en snel gerecht. Selamat makan! 

 

Cah tahu met taugé en boontjes
Cah (betekent: snelle roerbak) tahu met taugé en boontjes 
is een heel makkelijk en snel recept. U kunt ook ande-
re groenten gebruiken zoals: bloemkool, broccoli, pak soi, 
chinese kool, wortel etc. Rauwe tahu (wit van kleur) moet U 
eerst snel bakken. Maar gebakken tahu is ook beschikbaar 
bij AH bijvoorbeeld. Als U de chili te pittig vindt, kunt u deze 
weglaten.

Ingrediënten voor 4 personen:
-  1 bakje gebakken tahu (tofu)
-  200 gram taugé (de toko heeft een vak met verse taugé)
-  100 gram boontjes (snijd even lang als de taugé)
-  2 teentjes knoflook (dun gesneden)
-  snufje zout en witte of zwarte peper
-  1 Spaanse chili (dun gesneden)
-  3 el ketjap manis
-  2 el plantaardige olie

Bereiding:
Fruit de knoflook en de chili samen, wacht tot het zacht 
wordt en voeg dan de boontjes toe. 
Zodra de boontjes zacht worden, voeg de ketjap manis, de 
tahu en als laatste de taugé toe.
Tenslotte zout en peper naar smaak en proeven.

De pollepel is overhandigd aan Marcel & Isolde uit de Moses 
en Aaronlaan 12.

Yus Broersma

vegetarische                      
recepten
estafette 
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De paden op, de lanen in! 
Wie gaat er mee op inspectieronde door het dorp met de Werkgroep 
Veiligheid, de wijkagent en de wegbeheerder van Berg en Dal?
Vrijdagmiddag 4 oktober om 16.00 uur. Start vanuit Dorpshuis

Kunt u niet mee maar heeft u wel suggesties in het kader van de veiligheid in ons dorp? (
Wilt u bijvoorbeeld een verbetering of een melding willen doen van gebreken of 
gevaarlijke situaties aan de openbare weg (stoepranden/of -banden vernieuwen, 
verzakkingen, gevaarlijke bochten, etc.)?  
Mail ons: dorpsvereniging@gmail.com of meld het aan de wegbeheerder Bram Kerhoff 
van Openbare Ruimte Gemeente Berg en Dal  B.kerkhoff@bergendal.nl  
TEKST: Caroline Wienen 

Rondom het dorpshuis
Alleen voor de Carmelweg zijn herstelwerkzaam-
heden gepland. Voor nieuwe bewegwijzering 
naar het dorpshuis zal de dorpsvereniging een 
aanvraag doen bij de Gemeente Berg en Dal. 
Voor een goede routing zal de wegbeheerder ook 
eens goed kijken naar de verkeersborden en de 
parkeercapaciteit. Voor alle verkeersregelingen 
geldt dat daarvoor een verkeersbesluit aan ten 
grondslag moet liggen. Dus zal de Werkgroep Vei-
ligheid deze aanvragen wanneer dit nodig blijkt.

Veilige stoepen
Het zou fijn zijn als de voetgangerspaden naar 
het dorpshuis maar eigenlijk in het hele dorp 
nagekeken worden. Op sommige plaatsen zijn de 
stoepen zo smal dat je eigenlijk niet samen kunt 
lopen en/of de tegels zijn verzakt.

Opgemerkt wordt dat als bewoners hun huis 
bouwen of verbouwen zij ook de kapotte stoep-
tegels of verzakte trottoirs als gevolg van bouw 
of verbouw moeten herstellen!  Zij kunnen wel 
in overleg treden met de Gemeente die dan de 
materialen kan aanreiken of kan verwijzen naar 
leveranciers.

Geharrewar met de DAR
Als de herfst weer in aantocht is, dan geen blad 
op straat blazen of vegen als de veegwagen 
komt: dat geeft geharrewar met de DAR ! Daar 
zijn nl. de bladerafvalbakken voor die op verschil-
lende plaatsen in het dorp worden neergezet en 
natuurlijk de eigen groencontainer(s).  

Onkruid vergaat niet
Bram Kerhoff geeft aan dat ook de Gemeente 
Berg en Dal geen onkruidbestrijdingsmiddelen 
meer gebruikt uit milieu-overwegingen. Dat be-
tekent dat er nu langer meer onkruid staat in de 
perken. De handmatige onkruidbestrijding vergt 
veel tijd. Er wordt om begrip gevraagd. 

Duurzaamheid
Er zijn een aantal infiltratie-units op HLS. Het re-
genwater van de kolken is van de vuilwaterafvoer 
afgehaald. Het zou mooi zijn als ook particulieren 
het HWA zoveel mogelijk afkoppelen en op het 
eigen terrein gaan borgen. Voor nieuwe huizen 
geldt al een dergelijk bouwbesluit HWA. 

wegdek Joanneslaan



13

1. Het was druk in het gebouwtje waar de plannen hingen. 2. De essentie van de plannen. 
3. Ideeën en opmerkingen genoeg. 4. Er werd ernstig gediscussieerd. 
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Informatieavond 
Museumpark Orientalis 
denk mee over de toekomst van Museumpark Orientalis

Op dinsdag 24 september wordt er een bewonersavond georganiseerd waarin 
de toekomst van Museumpark Orientalis centraal staat. Deze avond vormt het 
startsein van een proces om in samenspraak met omwonenden te komen tot een 
breed gedragen toekomstplan voor Orientalis. Wij nodigen alle bewoners van Heilig 
Landstichting dan ook van harte uit om hierbij aanwezig te zijn!

Tijdens de avond geeft het bestuur van Orien-
talis een toelichting op de totstandkoming en 
de belangrijkste onderdelen van het huidige 
plan. We gaan in gesprek over de ideeën en 
wensen die bewoners hebben over de dooront-
wikkeling van Museumpark Orientalis. 
U krijgt de komende maanden de gelegenheid 
om specifieke thema’s uit het plan in samen-
spraak met het bestuur verder uit te werken. 

Tijdens de informatieavond vertellen we u 
hier meer over en maken we een eerste start. 
Graag sluiten we de avond af met een voorstel 
voor het verdere proces en met het benoemen 
van concrete vervolgacties.  

De bijeenkomst wordt geleid door Spectrum, 
onderdeel van de Leefbaarheidsalliantie van de 
Provincie Gelderland. Zij ondersteunen het pro-
ces van overleg tussen bewoners en Orientalis.

Locatie:  
Piet Gerritszaal, begraafpark Heilig Landstich-
ting

Programma:
19.00  Inloop met koffie/thee

19.30  Welkom
• interactieve toelichting op het toe-

komstplan van Orientalis 
• terugkoppeling uitkomsten vragenlijst 
• procesaanpak tot het einde van dit jaar
• eerste verkenning en vervolgacties

21.30  Afsluiting

Heel graag tot 24 september!
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en Ons landschap is vol verhalen. De stuwwallen, de 
uiterwaarden, de bossen en heidevelden, er is zo veel 
te ontdekken. Waar ontspringen de bronnen? Wat 
bloeit en zoemt er in de kleurrijke bermen? Wat zit er 
achter dat monumentale hek verborgen? 
TEKST: Helen van der Ven

Voor de wandelgroep van het Bosduiveltje hebben we 8 nieuwe 
wandelingen gepland, van boerenlandpad in de Ooy, tot ijstijd-
wandeling in de winter en park Lingezegen in de lente, als de 
fruitbomen bloeien.

De wandelingen zijn 3 tot maximaal 5 km lang en worden gehou-
den op de 3e woensdag van de maand, onder leiding van Ri-ja 
Meuleman en Helen van der Ven, beiden natuurgids.

We carpoolen om 9.30 uur bij ’t Zaaltje/Bosduiveltje en zijn rond 
12.30 uur weer terug. 
De kosten voor de 8 wandelingen zijn €35,-

Het programma voor het seizoen 2019-2020 ziet er als volgt uit:

18 september: Rondje Thornsche molen / oogsten voor de
   winter 
16 oktober:  Paddenstoelen Heumensoord / wat zit er onder  

  de hoed? 
20 november: Een Landgoed / oud erfgoed nieuw leven 
19 februari: IJstijdwandeling hoge hoogten, diepe dalen
18 maart: Rondje Gennep / cultuur en natuur gaan hand in  

  hand 
15 april: park Lingezegen / blijft verrassend 
20 mei: Bomenwandeling Heilig Landstichting / 
   schatkamer aan verhalen 
17 juni: Weurtse waard / nieuwe kans

Ons programma staat ook op de website: 
www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl
U kunt zich aanmelden bij Helen van der Ven: 
helenvanderven@gmail.com 

Ik kan me voorstellen dat u nog vragen hebt, stelt u die ook 
gerust via de mail.
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Ook dit jaar sliepen er weer 59 lopers in het 
Zaaltje. De sfeer zat er weer goed in en het is 
heel mooi te constateren dat veel lopers er al vele 
jaren komen. Zelfs meer dan 30 jaar. 
Van de 59 lopers hebben slechts 3 lopers het op 
moeten geven. 

Evenals voorgaand jaar was de exploitatie 
uitbesteed aan het koppel Rob en Jeroen. Rob 
is de organisator en marketeer en Jeroen de 
professionele kok. Een combinatie die garant 
staat voor succes en voor het vlekkeloos verlopen 
van boeking, verblijf en voor een goede maaltijd. 

Opvallend zijn de onderlinge vriendschappen die 
in de loop van de jaren zijn ontstaan tussen de 
lopers. Dit zorgt voor een gezellige sfeer en ook 
tijdens het eten werd er veel gelachen. 
Het weer heeft dit jaar natuurlijk wel 
meegeholpen. 

Omdat er nog behoorlijke bouwactiviteiten waren 
in het Zaaltje moest er wat geïmproviseerd 
worden op het buitenterrein en ook binnen. 
Ondanks het feit dat er tijdens de vierdaagse niet 
werd gewerkt was stof toch een storende factor. 
Vandaag schoongemaakt was morgen weer 
stoffig. 

Een goedmaker voor deze overlast waren de 
mooie sanitaire voorzieningen. Iedereen was 
laaiend enthousiast over de nieuwe toiletten en 
de douches.
Veel lopers zien we dan ook volgend jaar terug. 
Rob en Jeroen hopelijk ook. 

Kortom een geslaagde activiteit in ons Zaaltje.

TEKST: Wim de Witte

De Vierdaagse 2019
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Net voor elven is het al een levendige boel in het 
restaurant van de golfbaan. Handen worden 
geschud ter kennismaking of begroeting terwijl 
koffie en thee met gebak worden genuttigd. 
Vandaag vindt het traditionele golftoernooi 
van Heilig Landstichting plaats op het Rijk van 
Nijmegen. Maar liefst 23 dorpsgenoten zijn van 
de partij. 
Rond de klok van 12 vertrekt de eerste groep 
van drie spelers om de 18 banen in ruim 4 uur te 
volbrengen. 

Op het zonnige terras is het een gezellige 
bedoening. Steeds meer groepen sluiten aan, na 
het lopen van hun ronde op de Nijmeegse baan. 

Onder het genot van een drankje en met het 
even traditionele bittergarnituur sluiten bij dit 
gezelschap ook nog enkele partners aan. Daarna 
is het tijd voor het diner; de tafelschikking was 
vrij en dat zorgde voor een verrassende wending 
en splitsing van echtelieden. Het eten liet zich 
goed smaken en het drankje op kosten van de 
dorpsvereniging idem dito. 

En als klap op de vuurpijl de prijsuitreiking met 
als nipte winnaar dit jaar, de onafscheidelijke 
organisator van dit prachtige evenement, Bert 
Peters. Naar verluidt voelde Bert al aankomen dat 
hij in de prijzen zou vallen, want na een bal in het 
water op de laatste baan van zijn medespeelster 
maakte hij een klein sprongetje in de lucht. 

Iedereen bedankt voor de gezelligheid en Bert 
dank voor het organiseren van deze dag waarop 
je een beker rijker en een club armer bent 
geworden!

Tot volgend jaar!
 

Golftoernooi HLS
Verslag van het jaarlijkse golftoernooi van Heilig Landstichting op 10 augustus jl.

Het belooft een mooie dag te worden deze 10e augustus, rond de 25 graden, net lekker! Zonnig en een 
licht verfrissend briesje met boven het Reichswald enkele flinke stapelwolken. TEKST: Wim de Vries

foto boven: gezelligheid tijdens het diner.
foto onder: Bert Peters wint de beker.
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De Dorpsvereniging heeft een groep studenten Communicatie van de HAN gevraagd 
een onderzoek te doen naar de informatiebehoefte van het dorp en of de huidige 
communicatiemiddelen daaraan voldoen.  TEKST: Caroline Wienen

Demografische gegevens:
700 inwoners
295 huishoudens
240 huishoudens zijn lid van de Dorpsvereniging Heilig 
Landstichting

Enquête demografische gegevens:
70 respondenten, waarvan de meerderheid 50+ en 
vrouw. 
Gemiddeld wonen deze respondenten 18,7 jaar in ons 
dorp. 

Het Oorbelletje en de Oorschelp zijn 
bij alle respondenten bekend en wordt 
het vaakst gelezen, respectievelijk 
94,3% en 97,1 %!

Slechts 5,7 % van de respondenten geeft aan het Oor-
belletje zelden of nooit te lezen.
Bij de Oorschelp is dat slechts 2,9%. Dit is een groot 
compliment aan de redacties van onze Oorschelp en 
het Oorbelletje! Bravo! 
 

De Dorpsmail volgt als goede derde 
met een bekendheid van 83%. 

Slechts 7% van de respondenten geeft aan de mails 
van de dorpsomroeper zelden te lezen en 10% nooit. 
Dit laatste percentage komt waarschijnlijk omdat 
deze leden van de dorpsvereniging hun email-adres 
niet hebben doorgegeven aan de dorpsvereniging 
waardoor zij van dorpsmails verstoken blijven.
Meldt u daarom aan voor de dorpsmail via dorpsver-
eniging@gmail.com.

86% van de respondenten kent de 
website van de Dorpsvereniging maar 
58% kijkt er nooit op!

Het lijkt erop dat de website nu meer een ar-
chief-functie heeft voor een klein aantal vaste bezoe-

kers.  Commentaar bij deze vraag was dat de website 
niet up-to-date was waardoor de nieuwswaarde 
vergaat. 
Het zou mooi zijn als de evenementenkalender beter 
werkt en up-to-date blijft, zodat de dorpsbewoners en 
andere belangstellenden de website kunnen gebrui-
ken om te kijken wat er aan evenementen, cursussen 
en andere activiteiten te doen is in ons dorp. 

Sociale kaart wordt door 37% gelezen/
gebruikt.

84% van de respondenten kent de Sociale kaart die je 
ieder jaar in de brievenbus ontvangt. 
63% gebruikt de sociale kaart niet of nauwelijks. Hoe-
wel deze score tegenvalt, moet tegelijkertijd worden 
opgemerkt, dat de sociale kaart ook als naslagwerk 
bedoeld is voor als je speciale contactgegevens nodig 
hebt. 

Social media? Niet per se nodig!
De respondenten vinden dat er genoeg communica-
tiemiddelen zijn en dat social media voor hen eigenlijk 
geen toegevoegde waarde hebben.

Wat gaat de Dorpsvereniging verder 
doen met de uitkomsten van dit 
communicatie-onderzoek? 

Het bestuur van de dorpsvereniging vindt het wel 
jammer dat er relatief weinig (jonge) mensen hebben 
gereageerd op de enquête. 70 respondenten op 700 
inwoners is een kleine basis om conclusies te trekken. 
Toch nemen wij de aanbevelingen van de HAN-stu-
denten graag over en willen wij leren van wat wij uit 
overige gesprekken met buurtbewoners opmaken.

Communicatie-onderzoek
De Oorschelp, het Oorbelletje en de Dorpsomroeper met stip op 1 !
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Social media
Hoewel de respondenten de toegevoegde waarde van 
social media niet zo zien, willen we wel wijzen op de 
werking van de Buurtwhatssapp in het kader van de 
buurtbeveiliging. Die werkt prima en dat houden we 
ook zo!
De verwachting van de HAN-studenten is, dat we de 
jongeren meer bij het dorp zouden kunnen betrekken 
door juist wel van social media gebruik te maken. We 
gaan hier nog verder onderzoek naar doen. 

Voortzetting huidige communicatie-
middelen Oorschelp, Oorbelletje en 
Dorpsmail.

Vanwege het relatief grote aantal lezers en de infor-
matiewaarde houden we deze informatie-kanalen 
graag aan voor het dorp. De Oorschelp heeft onlangs 
een facelift gekregen en is daarmee digitaal in kleur 
te lezen via de website!  www.dorpsverenigingheilig-
landstichting.nl

Sociale kaart 
We vinden een overzicht van activiteiten en con-
tactgegevens op het gebied van zorg en welzijn wel 
belangrijk. We blijven ervoor zorgen dat die informatie 
toegankelijk blijft.

Website vernieuwd 
We gaan het gebruik van onze website stimuleren!
De website, die niet erg gebruiksvriendelijk en up-
to-date was, heeft een facelift gekregen met een 
up-to-date evenementenkalender en regelmatig 
nieuwe berichten. Deze evenementenkalender geeft 
binnenkort ook aan welke cursussen en activiteiten 
dagelijks in het nieuwe dorpshuis worden gehouden 
maar ook de concertagenda van de Cenakelkerk en 
andere  interessante culturele zaken in de Gemeente 
Berg en Dal, etc. 
We zullen vanuit het Oorbelletje en de Oorschelp 
regelmatig verwijzen naar de website via de zoge-
naamde QR-code, die je met je mobiel kunt scannen 
en waardoor je direct wordt geleid naar de desbetref-
fende internetpagina. 
We nodigen je uit om eens een kijkje te nemen: www.
dorpsverenigingheiliglandstichting.nl

Uniformiteit in de berichtgeving.
De uitingen van de 
Dorpsvereniging zullen 
voortaan meer uniform 
zijn. U herkent ons aan 
dit logo.

screenshot van de nieuwe website

waar haalt u de meeste informatie vandaan? 
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Aandenken aan Heilig Landstichting
De eerste huizen in Heilig Landstichting

In de vorige aflevering heb ik geprobeerd te laten zien hoe leeg het was aan het begin van de 20e eeuw 
toen de kerk gebouwd werd. In deze aflevering wil ik een impressie geven van de eerste huizen in dit lege 
gebied. TEKST: Huub Schoot, Heemkundekring Heilig Landstichting

Ik moet hierbij gebruik maken van het boek “Van Heilig Woud 
tot Heilig Land” van Jan Barendsen (red.). De kaart op p. 74 
geeft aan welke bebouwing er was in 1936 en welke bebou-
wing er gepland was. Prachtig boek en het is nog beperkt te 
koop bij de heemkundewerkgroep.

Ik heb veel ansichtkaarten van vroege bebouwing, vooral 
van de kerk, de kloosters en het museum. Die laten we even 
buiten beschouwing. Ik zal de volgens mij meest interessan-
te kaarten laten zien. 

De eerste is een overzicht uit 1915 (poststempel). Je ziet de 
kerk en het pelgrimshuis, het zg. Engelenpad dat uitkomt 
op de Profetenlaan. Het kale stuk (kuil) kan ik niet helemaal 
duiden. Zijn het de afgedekte resten van de leemwinning 
van de pannenfabriek die aan de Nijmeegsebaan stond? Het 
lijkt erop dat de foto genomen is van een van de hooggele-
gen huizen aan de Nijmeegsebaan.

Nog een bijzondere foto is het uitzicht vanuit Mariënbosch. 
De foto zal van 1935 zijn: het Albertinum op de achter-
grond werd toen gebouwd. Je ziet links de overkant van de 
Nijmeegsebaan. Het huis tussen de bomen is centrum de 
Appel. Herkenbaar aan de schoorstenen.
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Dan begint de bebouwing. Ik heb twee kaarten van de Thad-
deuslaan. Op de achtergrond het Pelgrims huis. 
De oudste kaart laat geen uitbouw zien. 

Op de tweede kaart heeft het Pelgrimshuis een uitbouw aan 
de linkerkant (ca. 1936). 

Het dennenbos is eerst nog laag. De foto is waarschijnlijk 
genomen vanuit het poortgebouw.

Er stonden een aantal boerderijen op de landstichting o.a. 
van het gehucht de Ploeg. Maar het open gebied zonder 
huizen en bungalows blijft zeker tot in 1949. 

De meeste huizen staan langs de Nijmeegsebaan. Van voor 
1940. Ik heb daar niet veel kaarten van.

Dank! 
Als bewoner van H.Landstichting hebben we deel genomen aan de open dag op 23 juni. Gastvrij ontvangen door 
de bewoners, met ‘n mooie uitleg over alles wat groeit en bloeit in dit prachtige gebied aan de Meerwijkselaan en 
Nijmeegsebaan. Bijzondere vogels en dieren maar vooral ook bomen en planten. Wouter Helmer gaf ons ook de nodige 
informatie over de geschiedenis en het ontstaan van “landgoed Nieuwland” waar nu 5 gezinnen wonen. In groepjes werden 
we rondgeleid en daarna nog eens verwend met drankjes en zelf gebakken cake.

Dank hier voor aan de bewoners van het landgoed met zijn prachtige natuurgebied !!

Dieneke Bartels-Reuser
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1. Villa Nieuwland. 2. De eerste steen werd gelegd door Lieske Wegelin in 1908. 3. Veel buurtbewoners kwamen een kijkje 
nemen. 4. Het boswachtershuis. 5. Het zusterhuis ligt er fraai bij. 6. De ijskelder, overwinteringsplaats voor vleermuizen. 7. Er 
hingen prachtige foto’s in het bos van gevederde bewoners. 8. ‘De hel’, een speciale plek in het bos.

7

Landgoed Nieuwland
Fotoverslag van de O

pen D
ag op 23 juni jongstleden

FOTO’S: M
iep Thuijls
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De Dorpsvereniging Heilig Landstichting is met ingang van 
medio september op zoek naar een nieuwe voorzitter. 

Buiten een grote mate van enthousiasme en initiatief 
hebben we behoefte aan iemand die makkelijk 
communiceert en goed in staat is te netwerken. 
Uiteraard is een grote betrokkenheid bij het wel en 
wee van ons leuke dorp van groot belang en, gezien de 
zaken die er spelen, zijn ook het kunnen omgaan met 
belangentegenstellingen en politieke ervaring een pré.

Het bestuur van de Dorpsvereniging bestaat op dit moment 
uit 7 mensen die allemaal verschillende aandachtsgebieden 
hebben. 
Onderwerpen die de komende tijd aandacht gaan vragen 
zijn de dorpsagenda met daarop de thema’s Duurzaamheid, 
Vrijwilligers & Zorg voor Elkaar, activiteiten voor Jong en 
Bewegen. 

We vergaderen maandelijks op de eerste woensdagavond. 
De tijdsinvestering is wisselend maar gemiddeld moet je 
toch denken aan 16 uur per maand. De benoeming is voor 3 
jaar, met mogelijkheid tot herverkiezing van nog een termijn 
van 3 jaar. Begin van de nieuwe termijn: 1 januari 2020. 

De voorzitter is verantwoordelijk voor de realisatie van 
de dorpsagenda en onderhoudt onder meer de contacten 
met de Gemeente Berg en Dal en Orientalis en andere 
belanghebbenden. Uiteraard is dit een behoorlijke 
investering maar het levert je ook veel op.

Als je belangstelling hebt ben je van harte uitgenodigd om 
je aan te melden via de mail aan onze secretaris, Paul van 
Vliet, secretaris@dorpsverenigingheiliglandstichting.nl 

We nemen dan z.s.m. contact met je op.

Bent u de nieuwe voorzitter van de 
Dorpsvereniging Heilig Landstichting? 

Vereniging 50Plus - H. Landstichting
NIEUWE NAAM VOOR EEN “OUDE” VERENIGING!

Ons oude dorpshuis ’t Zaaltje gaat vanaf eind 
september een nieuwe naam krijgen, want het heeft 
een flinke make-over gekregen. 
Onze seniorenvereniging de KBO Heilig Landstichting 
krijgt ook een nieuwe naam, namelijk

Vereniging 50Plus - H. Landstichting

Het logo van de KBO staat er nog voor, omdat wij wel 
verbonden blijven met de KBO. Wij stralen vitaliteit 
uit en u hoeft niet persé oud en gepensioneerd te 
zijn om bij ons lid te worden. Onze vereniging wil er 
ook heel graag voor u zijn en samen met u nieuwe 
activiteiten ontwikkelen. Heeft u voorstellen voor 
goede en interessante lezingen, dan horen wij dat 
graag. 

In de vorige Oorschelp stond al uitgebreid beschreven 
wat wij doen en welke voordelen het heeft om lid te 
worden voor slechts € 30,00 per jaar. 
Donderdag 8 augustus jl. hebben wij b.v. in het 
dorpshuis een gezellige lunch geserveerd en bijna 
40 leden hebben hiervan geweldig genoten. Zo werd 
de lange en misschien stille vakantie een beetje 
onderbroken. Eten en met elkaar praten, is altijd een 
doorslaand succes.

Ons motto : “Aandacht is een mensenrecht!” brengen 
we zó in de praktijk! Ook u heeft daar recht op! 

Meldt u zich dus snel aan via ons e-mailadres: 
kbo.hls3@gmail.com.

U bent van harte welkom.
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‘’Bonjour ma belle’’, zo begroet mijn buurvrouw me ’s morgens wanneer ik haar tref en 
natuurlijk hoort daar de ‘’bise’’ op beide wangen bij. Wees nu eerlijk, dan kan je dag toch 
niet meer stuk? TEKST: Josine de Groot

Sinds we zeven jaar geleden ons huis midden in 
een klein dorpje aan de Maas kochten zijn we 
iedere keer weer verrukt wanneer we hier aanko-
men. Het is slechts drie en een half uur rijden van 
Heilig Landstichting, maar je stapt uit in een om-
geving waar alles anders is: het landschap met de 
hoge, steile rotsen die je uit je slaapkamerraam 
ziet, de taal, de cultuur en natuurlijk het leven in 
deze kleine gemeenschap.

Ons dorp telt slechts 500 inwoners, maar des-
alniettemin is er het nodige aan voorzieningen 
waar je in HeiligLandstichting alleen maar van 
kunt dromen: een postkantoortje, iedere werk-
dag open van half 10 tot half 12, alsook een klein 
winkeltje, eigenlijk meer een soort ‘’dépôt de 
pain’’. Op bestelling kan je je dagelijkse baguette 
en/of croissants afhalen. Daarnaast verkoopt 
de eigenares die artikelen die je wel eens heel 
erg nodig zou kunnen hebben zoals de krant, wc 
papier, eieren (oeufs du village), butagasflesssen 
en natuurlijk… wijn. Daarnaast leent ze boeken 
uit, neemt graag boeken in ontvangst waar je van 
af wilt, en als het even kan is ze gaarne bereid 
om haar mening te geven over een boek dat je 
allebei gelezen hebt. Ze organiseert geregeld 
‘’loteries’’: voor één euro per vakje kan je een of 
meer nummers aankruisen, het geld gaat naar de 
plaatselijke basketbalclub en als je geluk hebt win 
je iets lekkers. Zo kwam de burgemeester laatst, 
toen ik net was aangekomen, een verrukkelijke 
doos bonbons afleveren die ik gewonnen had met 
de loterij van 5 maanden geleden! 

Ja, er is een burgemeester met een gemeentehuis 
en een gemeentesecretaris die altijd uiterst hulp-
vaardig is en bij wie je met allerlei vragen terecht 

kunt. We zien de burgervader dagelijks langs 
komen op weg naar zijn Mairie. In Frankrijk is het 
burgemeestersambt een functie die je naast je 
gewone baan uitoefent, met een (bescheiden) 
maandelijkse vergoeding die afhangt van de 
grootte van je dorp. 

Iedere week komen er langs: een groenteman, 
een slager, een visboer en natuurlijk iedere dag 
de bakker die luid toeterend rondrijdt. Voor hen 
die geen auto hebben is er de mogelijkheid om 
één keer in de twee weken mee te rijden met 
een busje dat de grote supermarkt aandoet in 
een grotere plaats op 8 km afstand. Voor deze 
service betaalt men het indrukwekkende bedrag 
van 20 euro per jaar. Ook is er een treinstation 
voor de stoptrein die de dienstregeling onder-
houdt tussen Givet aan de Belgische grens en 
een grotere plaats, Charleville-Mézières, op zo’n  
20 km afstand gelegen. Er was een basisschool 
met 16 leerlingen (!); helaas was dit aantal voor 
het Franse platteland (la campagne) te klein,  
zodat de school afgelopen jaar is gefuseerd met 
een school die in het volgende dorp ligt, op 6 km 
afstand. Met de bus scolaire worden de kinderen 
heen en weer vervoerd. 

Al met al gaat het economisch niet goed in deze 
hoek van Frankrijk: de vroegere ijzerindustrie die 
o.a. auto-onderdelen, kachels, bouten waar de 
Eiffeltoren mee in elkaar is gezet, produceerde 
is niet meer en daar is eigenlijk nooit iets voor 
in de plaats gekomen. Er wordt getracht het 
toerisme te promoten, tot nu toe niet met heel 
veel succes. Mede met steun van de Europese 
Unie is een aantal jaren geleden een schitte-
rend fietspad aangelegd op het oorspronkelijke 

Thuis in deFranse Ardennen
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jaagpad dat vanaf de Belgische grens via de sterk 
meanderende Maas slingert tot ver in Frankrijk. 
De wisselende uitzichten zijn verrassend en het is 
weer eens een heel andere manier van het land-
schap bekijken dan vanuit een auto. Tijdens de 
zomermaanden kom je geregeld bepakte en met 
tenten bezakte Nederlandse fietsers tegen die 
een meerdaagse tocht langs de rivier maken. Het 
dorp beschikt ook over een ‘’halte fluviale’’ aan de 
Maas. Ik tref daar vaak Nederlandse botenbezit-
ters die hier een of meer nachten doorbrengen en 
verrukt zijn over de rust en de ligging. De moge-
lijkheden voor wandelen zijn onbeperkt en heeel 
soms kom je eens iemand tegen. Het lijkt wel of ik 
een toeristenfolder schrijf, maar echt, ik overdrijf 
niet.

Na zo’n zeven jaar hier geregeld verblijven voelen 
we ons helemaal thuis en geaccepteerd door de 
bevolking. We merken dat onze aanwezigheid 
wordt gewaardeerd en sommigen zouden het 
liefste zien dat we hier definitief kwamen wonen, 
een huis dat niet permanent bewoond is toont 
uiteraard niet leuk in een straat, heel begrijpelijk. 
Maar dat is toch even een stap te ver!

In tegenstelling tot een reisverhaal over een ver-
afgelegen bestemming, was dit eens een stukje 
over een plaats die relatief ‘’dichtbij’’ is, maar 
waar zoveel leuks over te vertellen is dat ik dat bij 
deze met veel plezier heb gedaan.
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Vrijdag 20 september 
Filmavond speciaal voor alle kinderen van 
Heilig Landstichting
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Kosten: Gratis
Locatie: Speeltuin Heilig Landstichting Profetenlaan 
Heilig Landstichting,
Organisator: Oranje-Comité
E-mail: jaapfesten@gmail.com

Het Oranjecomité van ons dorp organiseert vrijdag  
september weer de jaarlijkse buitenbioscoop!
In de speeltuin gaan de “deuren” om 19.00 uur open.
Ook ouders en andere dorpsbewoners zijn van harte 
welkom. 
Wij zorgen voor drinken en wat lekkers voor de kinde-
ren, neemt u wat voor de volwassenen mee?
Dan wordt het gegarandeerd weer net zo gezellig en 
een succes als in voorgaande jaren!

Zondag 22 September  
Fins-Baltische vergezichten door Festina 
Lente in Cenakelkerk
Tijd: 15.30 - 17.30 uur 
Entree: €18,-- aan de kerk of € 15,-- in de voorver-
koop via www.projectkoorfestinalente.nl

Muziek uit de Baltische staten en Finland komt recht 
uit het hart. Koorzang is er een florerende traditie, 
waarmee de geschiedenis van de regio van generatie 
op generatie wordt overgebracht. De Finse en aan-
verwante talen worden behalve in Finland en Estland 
ook gesproken in de Russische grensgebieden. Ten 

tijde van de Sovjet-Unie speelde koorzang een be-
langrijke rol voor het behoud van de Baltisch-Finse 
cultuur. 
Dankzij goede contacten met componisten en 
uitgevers in o.a. Riga, Tallinn en Helsinki kon dirigent 
Dirkjan Horringa een spannend programma samen-
stellen met prachtige recente werken van Urmas 
Sisask, Rihards Dubra, Veljo Tormis e.a. Het koor 
neemt het publiek mee in de magische wereld van 
de bossen, de meren en de volksgeschiedenis van de 
uitgestrekte Fins-Baltische landen. Ook de Kalevala, 
het uit 50 zangen bestaande Finse nationale epos en 
kern van het Karelische (nu Finse) erfgoed, heeft een 
plaats in het programma. Met verzen over o.a. het 
scheppingsverhaal, avonturen van helden, adviezen 
over het huwelijk en het brouwen van bier.
De half Finse Marja-Liisa van der Kolk zal het pro-
gramma opluisteren met sfeervolle intermezzo’s, 
waarin ze zal vertellen en zingen. Daarbij zal ze ook 
een kantele bespelen, het oude Finse snaarinstru-
ment dat een belangrijke rol speelt in de Kalevala. Ze 
gaat zelfs het publiek uitnodigen om samen met haar 
een stukje wisselzang uit de Kalevala te zingen. 

Dinsdag 24 september  
Informatie-avond voor de bewoners van Heilig 
Landstichting over de ontwikkeling van Muse-
umpark Orientalis
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Piet Gerritszaal 
Organisator: Museumpark Orientalis i.s.m. Spectrum, 
adviesorganisatie voor maatschappelijke vraagstuk-
ken. 
Vul de enquete in! Zie voor de hyperlink ook de web-
site van de dorpsvereniging of een bericht van onze 
dorpsomroeper in je inbox. 

Zaterdag 28 september 
Burendag en ingebruikname van ons nieuwe 
Dorpshuis!

Samen met het bestuur en het exploitatieteam van ‘t 
Zaaltje, de wethouder, en allen die hun bijdrage heb-
ben geleverd aan de totstandkoming van het nieuwe 
dorpshuis vieren we de ingebruikname!
U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig 
te zijn.

AGENDA
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Programma:
11.00 – 11.45 uur 

Officiele ingebruikname Dorpshuis 
(& onthulling van de nieuwe naam!)

11.45 – 12.15 uur 
Koffie met gebak 

12.15 - 13.15 uur
Onthulling Dorpsagenda 2019-2023

13.15 – 15.00 uur
Burendag-activiteiten: we hebben handen en 
handjes nodig voor een aantal kleine klussen. Wie 
helpt mee ? Verzamelen bij het Dorpshuis

15.00 – 17.00 uur 
Borrel voor de groten en activiteiten en limo voor 
de kleintjes!

17.00 – 19.00 uur
Dorpsbuffet: bring your own!

Aanmelden: 
bij Margreet Mooren-Bartijn: Joanneslaan 15 of per 
email: mbartijn@gmail.com 
Mobiel: 06 45541612

Woensdag 2 oktober
Dorpslunch Heilig Landstichting
Tijd: 12.00 uur
Kosten: €  11,00
Locatie: Hotel Restaurant Rozenhof
Organisator: Dorpsvereniging Heilig Landstichting
E-mail: marjavanoppenraaij@hotmail.com

Zaterdag 5 oktober
Historische Markt
Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Zevenheuvelenweg 48a, 6571 CK Berg en Dal

Sinds 2015 organiseren negen erfgoedorganisaties 
in de nieuwe gemeente Berg en Dal gezamenlijk 
erfgoedprojecten. Via een historische markt willen zij 
het erfgoed beter kenbaar maken aan een breed pu-
bliek. Op de markt staan deelnemende heemkunde 
kringen met interessante beelden uit het verleden.

Zondag 6 oktober  
Concert Gulden Euro Trio
Tijd: 17.00 uur
Locatie: Cenakelkerk
Toegang: gratis maar vrije gift na afloop

‘Focus on Dime’ compleet plus! 
Niet alleen het populaire programma ‘Focus on Dime’ 
zullen we daar ten gehore brengen maar ook
(naast o.a. Piazzolla en Morricone) onze versie van 
het winnende Eurovisie Songfestival lied: ARCADE!
De organisatie hoopt dat Thijs van Leer de uitnodi-
ging om te komen honoreert en wellicht ‘jammed’ hij 
bij zijn muziek nog even mee.

Vrijdag 25 oktober 
concert Ariosto Ensemble 
Locatie: Cenakelkerk
nog geen verdere gegevens bekend maar noteer 
alvast in uw agenda !

advertenties
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Health, Coaching & Consult

Caroline Wienen-Poos

Bedrijfscounseling
Teamcoaching

Begeleiding bij

Burn-out
Reïntegratie
Rouw & Verlies 
Levensvragen

Nijmeegsebaan 106
6564 CJ Heilig Landstichting

024 322 91 16  |  06 51 66 93 22
www.health-consult.nl

Wijnhandel "In de Blauwe Druif" - Steenbokstraat 30 - 6531 TH Nijmegen - Tel. 024 355 73 46 - info@dedruif.nl

www.dedruif.nl

wijnhandel

@indeblauwedruif @wijnhandelindeblauwedruif

DE DRANKSPECIALIST VOOR AL UW DRANKEN 
DICHT IN DE BUURT!

Meer dan 700 
verschillende soorten wijn 

vanuit de gehele wereld

Meer dan 
550 verschillende soorten 

speciaalbier

Meer dan 
250 verschillende 

whisky’s

• Ruim assortiment aan Alcoholvrij (bier, wijn, rum, gin, whisky)
• Tapverhuur, statafels, glaswerkverhuur en het hele pakket aan dranken voor uw feest!

• Advies  voor wijn/spijs combinaties passend bij uw diner, Wijnproeverijen en Wijncursussen (WSET)

• Bezoek onze webshop op www.wijnhuisnijmegen.nl
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Hebt u goede ideeën over hoe een laatste afscheid 
er uit zou moeten zien, misschien dat van uzelf..? 
Praat er eens over met ons. Wij kunnen als geen 
ander aangeven wat mogelijk is (alles), waar u aan 
moet denken en wat het gaat kosten en eventuele 
voorzieningen daarvoor.  We hebben iedere don-
derdagmiddag een vrij inloopspreekuur (14.00-
16.00u), maar wij maken ook graag een afspraak 
voor een kopje thee bij u thuis.

              Oud-Mariënboom    Groesbeekseweg 424    Nijmegen         024-323 4444           www.kk.nl

9,7

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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inspiratiebron voor

 

interieur
architectuur
design
kunst & verwondering

www.overmooienlelijk.nl

•  Zenklas Dogen zenji op zaterdag 28 september van 10.00 tot 13.00 uur
•  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, doe dan mee aan ons starterstraject:  
Introductiecursussen vanaf 18, 19 en 21 september. Tien wekelijkse lessen. Instromen mogelijk.

•  Doorgaande Zengroepen op maandagavond en dinsdagavond 19.45-21.30 en op woensdag- en vrijdagochtend 09.45-11.30. 
Instromen altijd mogelijk.

• Inloopzazen en Dana Daisan. Daisan: persoonlijk onderhoud. Op Zondag 1 december tussen10.30 en 12.30 uur.  
Deze service is op basis van Dana: Je bepaalt zelf of en wat je betaalt. 

• Zenzondag op 8 december van 07.45 uur tot 16.30 uur

Zen uit het hart – meditatie die werkt

voor zentraining en personal coaching

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

                     

  
 

Zencentrum       Nijmegen 
 
 

voor zentraining en personal coaching 
Petruslaan 1 

zie voor programma en inschrijven: 
  www.zennijmegen.nl (024-7850103) 

 

   Zen uit het hart – meditatie die werkt 
 

 Inloopzazen en Dana Daisan. Daisan: persoonlijk onderhoud. Op Zondag 1 
september tussen 10.30 en 12.30 uur. Deze service is op basis van Dana: Je 
bepaalt zelf of en wat je betaalt. Andere data: 6/10, 15/12. 

 Introductiecursussen vanaf 11, 12 en 14 september. Tien wekelijkse lessen. 
 Gratis open les op zondag 8 september om 14.00 uur voor wie in 
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 Doorgaande Zengroepen op maandagavond en dinsdagavond 19.45-21.30 en  
op woensdag- en vrijdagochtend 09.45-11.30. Vanaf  9, 10, 11 en 13 
september. Instromen altijd mogelijk. 

 Zomerretraite van14 augustus (19.00 uur) tot 18 augustus (16.00 uur) 
in het comfortabele kloosterhotel ZIN (eigen kamer met douche en toilet) 

 Zenzondag op 8 december van 07.45 uur tot 16.30 uur 
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Column
Gunfactor 
Je weet echt niet wat je ziet als je er binnenkomt! 
Licht, ruim, open. Ik kon mijn ogen niet geloven. 
Ik heb het over de aanbouw van ons Zaaltje. Hoe 
zou dat nu gaan heten met zijn nieuwe uitstraling? 
Wie wint de prijsvraag? Ben daar super benieuwd 
naar. Een naam die past bij het inspirerende nieuwe 
inwendige, hoop ik. Synoniemen voor het woord zaal 
zijn publiek en ruimte leer ik op mijnwoordenboek.nl. 

Ik stapte er onlangs even binnen, samen met Ellen en 
we liepen meteen Margreet met een jonge vriendin 
tegen het lijf. Ze stelde me voor als ‘onze zenleraar’, 
wat heel vertrouwd aanvoelde. En Jan en Wim waren 
er in het oude deel aan het biljarten terwijl overal de 
bedrijvigheid van bouwers en schilders nog aan de 
gang was. Een van hen schilderde naadloos de spon-
ning van een raam zonder ook maar een millimeter 
af te plakken. Wat een vakmanschap! Ik voelde me er 
meteen thuis. Dit is een enorme verrijking voor ons 
dorp.

Terwijl ik daar zo behoorlijk verheugd rondliep, kwam 
opeens een besef boven drijven dat bijvoorbeeld in 
de Achterhoek heel gangbaar is. Naoberschap. “Een 
naober is meer dan je buur, een naober is je naoste.” 
lees ik op http://modernnaoberschap.nl: ‘Je naaste, 
dus. Iemand waar je wat voor doet, waar je iets voor 
over hebt, die je terzijde staat.’ Zou naoberschap niet 
het toverwoord kunnen zijn in de jachtige ‘zelvigheid’ 
waaraan onze kleine en grote samenlevingen tegen-
woordig bloot staan? 

Naoberschap gaat niet alleen over een goede buur 
die beter is dan een vriend die je nooit ziet, maar 
ook over wat zo mooi ‘gunfactor’ heet. Gunnen we 
iemands triomf of zo. Ja dat, maar ook: gunnen we ie-
mand zijn of haar rol in een proces. Geven we iemand 
de ruimte om te doen wat ie te doen heeft. In mijn 
vorige column stipte ik zoiets ook al even aan. Bij de 

vraagstukken die wij in onze paradijselijke land-
stichting tegenkomen geldt die gunfactor natuurlijk 
evenzeer. 

Kunnen we naober Orientalis gunnen óók een 
verdienmodel te ontwikkelen, want anders is onze 
naaste buur straks ten dode opgeschreven; kan het 
de teams voor het beheer van ons dorpshuis worden 
gegund bij de gratie van echte delegatie hun werk te 
doen; kunnen wij de buurman van ons dorpshuis zijn 
rust gunnen, maar ook omgekeerd: kan de buurman 
dorpshuis en dorpsvereniging gunnen dat zij een flo-
rissant en creatief trefpunt kunnen vormen. Zo is er 
van alles, ook in onze kleine leefwereld, waar die gun-
factor van essentieel belang is. Ruimte maken voor 
iedereen, daar gaat het om leerde ik onlangs eens te 
meer op het Democratiefestival op het Waaleiland.

Onze eigen Thomas Verbogt schreef eind augustus 
in zijn Gelderlander-column Bordjes over gender-
wisseling, over hoe dat in je geest werkt en over het 
simpele zinnetje dat zijn moeder vaak bezigde: “Als 
ze zich maar gelukkig voelen, want daar gaat het om.’ 
Ik besef steeds meer hoe waar dat is, dat zinnetje 
van zijn moeder, en hoe veel we daaraan kunnen bij-
dragen voor anderen: zelf ruimte maken, zelf ruimte 
geven. Niet het tegendeel! ‘Gisteren was ik in de 
dierentuin’, schrijft Thomas, ‘en in de wc-ruimte daar 
hangen op iedere deur twee bordjes die aangeven dat 
mannen en vrouwen er terecht kunnen, maakt niet 
uit. Die bordjes kunnen net zo goed weg. Dát lijkt me 
zinnig.’

In ons dorpshuis laat Jan mij het nieuwe toiletblok 
zien. Genderneutraal en zonder bordjes. Wat een 
symboliek! Je kunt het immers ook breder dan de 
genderkwestie bekijken. Laten we de bordjes en de 
labels die we zo snel op anderen plakken, achterwege 
laten. Dan hebben we met elkaar nog meer toe-
komst. Ruimte geven.

Dick Verstegen


