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Kerst en Nieuwjaar staan voor de deur. Een heerlijke tijd om 
rustig de Oorschelp te lezen. Wat gebeurt er veel in en rond-
om ons dorp. We doen verslag van vele activiteiten. Met dank 
aan al die dorpsbewoners die foto’s en teksten aanleveren. 

U vindt in dit nummer om te beginnen de laatste ‘Van de 
voorzitter’ van Lies van Campen. Zij zal volgend jaar het 
stokje aan iemand anders doorgeven. Wie? Dat moet nog 
bekend worden. 

Verder in dit nummer:Verder in dit nummer:
De plannen van Orientalis laten niemand onberoerd. We 
praten jullie zo goed mogelijk bij over de lopende ontwikke-
lingen. Ook ons verbouwde dorpshuis is een bron van nieuws 
en activiteiten: opening vernieuwde gebouw , nieuwe naam, 
Huub Schoot doet alle moeite om de geschiedenis van dit 
gebouw te achterhalen.
In dit nummer verder: een verslag van de burendag, een foto-
verslag van de kids activiteiten, een in memoriam, het verslag 
van de verkeersveiligheidscontrole, foto’s van de pannenkoe-
kenlunch.
En traditiegetrouw onze vaste rubrieken: de column van Dick 
Verstegen, de receptenestafette, nieuwe bewoners, bijzonde-
re reizen en de agenda.

Wij wensen jullie veel leesplezier en fijne feestdagen.

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, Pulles 
Makelaardij.
 
Wilt u ook adverteren in De Oorschelp? 
Dat kan. Neemt u hiervoor contact op met
oorschelphls@gmail.com

MEER INFORMATIE: 
www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl

Op Burendag, 28 september werd ons 
dorpshuis onder enorme belangstelling in 
gebruik genomen. Super om er na 9 maanden 
van verbouwing weer terecht te kunnen. En 
hoe: het is zó mooi geworden! 
Op die dag is ook de dorpsagenda onthuld: een 
mooi groot canvasdoek waar de plannen voor 
ons dorp voor de komende 4 jaar op staan 
uitgebeeld. Het doek hangt nu trouwens op 
verzoek van de wethouder 2 maanden in de 
hal van het gemeentehuis (zie ook de foto op 
pagina 5).

Leuk om te zien dat gemeentebode Nel direct 
geïnteresseerd was in de streekproducten 
waar de werkgroep duurzaamheid mee aan 
de slag gaat. Juist door de ogen van een 
buitenstaander zie je nog beter hoe bijzonder 
het is wat we met elkaar hebben opgebouwd. 
En hoeveel mensen zich daarvoor inzetten.

De verbouwing van het dorpshuis heeft 
met name van het bestuur van het Zaaltje 
veel inzet gevraagd. De afronding is over 
meerdere schouders verdeeld: de oproep 
om te schilderen bracht veel dorpsgenoten 
op de been: alles zit nu strak in de verf. 
Iemands grote pannen staan nu in de keuken 
van het dorpshuis en dat geldt ook voor de 
kerstspullen. Een grote groep vrijwilligers heeft 
recent meegedacht over hoe we een dorpshuis 
‘door en voor het dorp’  kunnen realiseren. 
Iedereen heel hartelijk dank daarvoor. Echt 
geweldig.

Veel dorpsgenoten zijn betrokken bij de 
toekomstplannen van Orientalis. Door hun 

mening en ideeën te geven, of door zitting te 
nemen in een werk- of projectgroep. Alleen 
door deze inzet vanuit het dorp kan een 
duurzaam plan voor het museum dat rekening 
houdt met het leven in ons dorp worden 
bereikt.

In het nieuwe jaar gaan we aan de slag 
met de uitvoering van de dorpsagenda, de 
onderwerpen kent u: Samen, Jong, Bewegen, 
Duurzaamheid, Veiligheid. Op onze recent 
geheel opnieuw ingerichte website kunt u daar 
alles over lezen. 

Er komen ook wisselingen in het bestuur. In 
april 2013 stapten Margreet Mooren en ik 
tegelijk in het bestuur. In februari nemen we 
beiden afscheid. Onze maximale termijn is dan 
verstreken. Dat betekent dat u in de volgende 
Oorschelp een voorwoord van een nieuwe 
voorzitter kunt lezen. We hebben veel mensen 
leren kennen, veel plannen mee mogen maken 
en uitvoeren. Het was een plezier om het 
te mogen doen. Heel hartelijk dank voor het 
vertrouwen en de steun.

Ik wens alle dorpsgenoten fijne feestdagen 
en het allerbeste voor 2020 met veel leuke,  
gezellige momenten met elkaar. 

Graag tot ziens bij de nieuwjaarsreceptie op 11 
januari en de Algemene Ledenvergadering op 
18 februari. In ons dorpshuis natuurlijk!

Lies van Campen, voorzitter

Samen bouwen aan een fijn dorpSamen bouwen aan een fijn dorp

van devoorzitter
Lies van Campen, voorzitter

De volgende Oorschelp verschijnt half maart 2020.  
Copy aanleveren vóór 1 maart 2020 en sturen naar 
oorschelphls@gmail.com. 

De Oorschelp in kleur: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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foto omslag: foto omslag: 
opbouw van de kerststallen in Museumpark Orientalis.opbouw van de kerststallen in Museumpark Orientalis.
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De ochtend:

Deze das was  was ook de start van 
de vegetarische week, compleet met 
een vegetarisch receptenboekje en in 
de avond een buffet in dezelfde stijl.

Er waren toespraken van achter-
eenvolgens Gerard Scheenstra, 
voorzitter van het bestuur van ‘t 
Zaaltje, Lies van Campen, voorzitter 
van de Dorpsvereniging en wethou-
der Annelies Visser, die de eer had 
de ‘’dorpsagenda’’ te onthullen. De 
vijf thema’s daarvan: Bewegen, Jong, 
Vrijwilligers, Veiligheid en Duurzaam-
heid werden nader toegelicht, de ver-
schillende ‘’kartrekkers’’ gaven een 
duidelijk beeld van de activiteiten op 
de diverse gebieden.

De bekendmaking van de nieuwe 
naam van het dorpshuis had voor 
ons een verrassing in petto. Namens 
de redactie van de Oorschelp hield 
Wim de Vries de spanning erin! 
Van de vijf geselecteerde namen 
kwamen er twee met exact hetzelf-
de aantal stemmen uit de bus. Het 
ging om ‘’de Ploeg’’ of ‘’de Bosduivel’’, 
beide op historische gronden berus-
tend. Voorafgaand aan de officiële 
opening, op 14 december, zal er een 
nieuwe stemming plaatsvinden die 
gaat tussen deze twee namen.

Toen was het pauze! Volop tijd voor 
ontmoeting en gezelligheid. En het 
Zaaltje tracteerde op koffie met 
verrukkelijke appeltaart.

Daarna volgde een presentatie door 
Gerard Titulaer over Regional, een 
groothandel in streekproducten voor 
de kortste weg van het land naar de 
klant. 

Ter gelegenheid van Burendag is er 
door het Oranjefonds een subsidie 
verleend om plantenbakken in de 
tuin van het dorpshuis te installeren, 
dit plan werd nader toegelicht door 
Huub  Schoot.

De middag:

De middag was gereserveerd voor 
planten van bloembollen en voor 
Sport en Spel voor de jeugd.
Onder leiding van Helen van der 
Ven en Tiny Wigman werd het al 
bestaande bijenlint met zo’n 1000 
bloembollen uitgebreid. Zeker vijftien 
bewoners, gewapend met schep, 
werkten daar enthousiast aan mee.
De kinderen vermaakten zich in 
de grote zaal aan de voorkant met 
snooker, lego en andere spellen. Er 
werd al gevraagd of ze hier niet vaker 
konden komen!

Eind middag/begin 
avond:
 
Om 17.00 uur startte het vegeta-
risch buffet waarbij weer de meest 
originele en verrukkelijke gerechten 
klaar stonden. Zeker 80 deelnemers 
genoten hiervan.
Al met al een Burendag in het ver-
nieuwde orpshuis die klonk als een 
klok!
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Een Burendag met een heel bijzonder begin: Een Burendag met een heel bijzonder begin: 
op zaterdag 28 september werd het prachtig verbouwde op zaterdag 28 september werd het prachtig verbouwde 
dorpshuis in gebruik genomen. Wel 130 bewoners waren dorpshuis in gebruik genomen. Wel 130 bewoners waren 
aanwezig bij dit feestelijke gebeuren, een veelbelovende aanwezig bij dit feestelijke gebeuren, een veelbelovende 
opkomst!  opkomst!  TEKST: Josine de Groot

1. 1. De bijenlinthplanters staan er stoer bij.  2.2. De dorpsagenda wordt onthuld door Lies van Campen en wethouder Annelies 
Visser.  3. 3. De werkgroepen presenteren hun plannen.  4.4. Het buffet was overdadig.

Het grote canvasdoek waar de plannen voor 
ons dorp voor de komende 4 jaar op staan 
uitgebeeld. Het doek hangt op dit moment 
in de hal van het gemeentehuis.
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Op donderdag 21 november, bespraken een vijftigtal senio-
ren, hoe ze op eigen wijze ouder konden worden. Een inspi-
ratiedag die samen met de KBO-PCOB door de Vereniging 
50Plus Heilig Landstichting in ons dorpshuis georganiseerd 
was.

Arjan Broers, theoloog en journalist, belichtte met boven-
genoemd thema de plaats van de (steeds) ouder wordende 
mens in onze samenleving.

Het leven van iemand op leeftijd is géén leven naar de dood 
toe, maar een apart hoofdstuk in zijn of haar ontwikkeling 
tot meer mens-zijn. De oudere groeit door in zijn wezen, 
wordt wijzer en kan ook de generaties na hem/haar nieuwe 

levensperspectieven bieden. Aan de buitenwereld biedt hij/
zij een binnenwereld van ervaring, doorleefde levensperio-
den en nieuwe inzichten.

Opgewekt praatten allen daarna in een tweetal workshops 
over hun eigen positie in het leven en de nog steeds hoop-
gevende signalen die zelfs in hun 60, 70, 80 of 90 jaren nog 
opgevangen kunnen worden.
Een advocaatje met slagroom was daarna de eerste stap in 
een nieuwe, niet meer verwachte, maar zojuist aangeboden 
toekomst.

Joop van Rossum

Op eigen wijze ouder worden
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Het stond al jaren op mijn verlanglijstje: Georgië. De meeste mensen kennen het van 
het tv programma‘Wie is de mol?’ van een jaar geleden, maar ik had dat programma 
niet gezien. Mijn nieuwsgierigheid werd gewekt door foto’s van een eenzaam orthodox 
kerkje op een berg met op de achtergrond nog meer bergen met besneeuwde toppen. 
TEKST:  Miep Thuijls

Eind september is het dan zover. Samen met een 
vriendin reis ik af naar Tbilisi, de hoofdstad van 
Georgië. Onderweg maken we kennis met het 
reisgezelschap. We zijn met een groepsreis mee-
gegaan. Normaal niet mijn stijl, maar we hebben 
weinig tijd en kunnen zo in 16 dagen een goed 
beeld van het land krijgen. Ik weet niet of het ge-
makkelijk is om overal met het openbaar vervoer 
te komen, maar een auto huren en zelf rondrijden 
kan goed. Het toerisme is flink in opkomst. Overal 
zie je wel (Aziatische) toeristen.

Georgië is niet groot: 1,5 keer Nederland, maar 
wat een afwisseling! In het zuidoosten groene 
heuvels met de oudste wijngaarden van Europa 
(als je Georgië tot Europa rekent, en de mees-
te Georgiërs willen dat graag). In het zuiden en 
noorden de hoogste bergen van Europa tot 5200 
meter. En in het westen de Zwarte Zee. Het land 
is veilig, maar aan de grenzen rommelt het. De 
verhouding met Rusland is op een dieptepunt ge-
raakt sinds dat land in 2008 Zuid-Ossetië inlijfde. 
Hetzelfde is aan het gebeuren met Abchazië. En 
aan de grens met Azerbeidzjan is het zo onrustig 
dat wij het eeuwenoude kloostercomplex van 
Davit Gareja niet kunnen bezoeken.
 
Tbilisi is een wonderlijk mengsel van religies, 
architectuurstijlen en tijdperken. Je hebt brede 
straten met prachtige 19e-eeuwse gebouwen, 
grootse Sovjet-architectuur en steegjes met 
halfvergane Eurazische gebouwen met houten 
gebeeldhouwde balkons en binnenplaatsen vol 
verrassingen. Boven de stad torent een groot 
fort waaromheen botanische tuinen liggen. We 
worden uitgenodigd op een begrafenis met poly-
fonisch gezang van weenvrouwen, liggen een uur 
in een zwavelbad na redelijk hardhandig door een 
stevige oude dame te zijn gescrubd en eten in een 
hip verbouwd postkantoor.

De dagen die volgen reizen we per bus door 
wijngaarden, bezoeken kloosters en forten, oude 
steden in grotten waar nog nonnetjes wonen. Op 
de markten zie je hoe weinig luxe de mensen le-
ven. Overal is tweedehands kleding te koop. Er is 
zelfgemaakte kaas, zakken vol oesterzwammen, 
een overvloed aan fruit en groenten, handge-
maakt gereedschap. De mensen willen weten of 
we ‘Ruski’ zijn. Nee hoor, ‘Hollandia’. ‘Sandra’ roe-
pen ze dan en steken een duim omhoog. Sandra 
Roelofs, de Nederlandse vrouw van de voormalige 
president Misha Saakashvili is bijzonder populair, 
nog steeds.

We verblijven in guesthouses waar je ’s avonds 
ongelooflijk overvloedige maaltijden krijgt voor-
gezet vol verse groenten; veel gerechten met wal-
noot, brood gevuld met kaas, gevulde paprika’s 
en, als je wil, heerlijke wijnen of chacha, een soort 
wodka.

Na de liefelijke heuvels gaan we de bergen in. 
Hoger en hoger gaan we richting Russische grens. 
Spectaculaire kloven, besneeuwde toppen. De 
Mount Kazbek is 5045 meter en daar ligt mijn 
eenzame kerkje vlakbij. Het is een prachtige 

Bijzondere reizen: Georgië
dag lopen heen en terug, maar je kunt er ook met de auto 
komen…. (zie foto)
Later die reis gaan we nog een keer de bergen in bij Svaneti. 
Hier zijn de toppen het hoogst. De wegen zijn smal en 
slecht, de kloven diep en we moeten overstappen op 4x4 
drives. Prachtig zijn de dorpjes met hoge verdedigingsto-
rens. We komen ‘s avonds in een cafeetje terecht met Geor-

gische muziek. Iedereen, maar met name de jonge mannen, 
staat op en danst de traditionele Georgische dansen.
  
In het midden van het land ligt de stad Gori. Hier is Stalin 
geboren en daar zijn ze vreemd genoeg nogal trots op. Er 
staat een enorm museum ter ere van hem. In een klein zij-
kamertje is een plek ingericht voor zijn minder mooie daden.   

Elke dag stoppen we wel een paar keer bij een klooster of 
kerk. De kerken hangen vol iconen en de meest prachtige 
schilderingen. Overal is het druk. De mensen komen binnen 
om kaarsen aan te steken, te bidden, iconen te kussen of 
om de zegening te krijgen van de priester. Het is blijkbaar 
een gunstige tijd om te trouwen. We hebben nog nooit 
zoveel bruidspaartjes gezien. 

In de dorpen loopt al het vee los. Varkens met biggetjes 
knorren langs het spoor, paarden zie je langs de kant van 
de weg. De koeien gaan overdag naar een hoger gelegen 
wei maar lopen tegen 6 uur ’s avonds terug naar het dorp. 
Ieder gaat zijn eigen poortje in naar huis. En er zijn ontzet-
tend veel zwerfhonden, ook in de steden. Ze zijn allemaal 
gechipt, zien er goed uit. Geen enkele hond blaft of is agres-
sief. Wonderlijk.

We eindigen in Batumi aan de Zwarte Zee. Deze stad is wat 
moderner maar heeft ook prachtige 19e-eeuwse gebou-
wen. Het (kiezel)strand lonkt niet echt, we zijn hier in de 
herfst. Maar wat een prachtig jaargetijde om dit land te 
bezoeken.

Ik ga zeker terug.
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In memoriam Leo Mooren (1929-2019)In memoriam Leo Mooren (1929-2019)
Leo woonde sinds 30 jaar met Margreet in Heilig Landstichting aan de Joanneslaan. Voor die tijd heeft hij als technisch Leo woonde sinds 30 jaar met Margreet in Heilig Landstichting aan de Joanneslaan. Voor die tijd heeft hij als technisch 
adviseur voor de Europese Commissie vele jaren in het buitenland gewerkt, onder andere op de Nederlandse Antillen en adviseur voor de Europese Commissie vele jaren in het buitenland gewerkt, onder andere op de Nederlandse Antillen en 
in Suriname en in de Pacific op Samoa en Fiji.in Suriname en in de Pacific op Samoa en Fiji.

Velen van ons kennen Leo van een praatje in het dorpshuis, op straat, of bij de voordeur. Door zijn gastvrijheid en be-Velen van ons kennen Leo van een praatje in het dorpshuis, op straat, of bij de voordeur. Door zijn gastvrijheid en be-
langstelling voelde je je altijd welkom: zeker vanwege de combinatie met een vrolijke, uitbundige stijl en de Limburgse langstelling voelde je je altijd welkom: zeker vanwege de combinatie met een vrolijke, uitbundige stijl en de Limburgse 
tongval. Leo was een levensgenieter vol verhalen en anekdotes, die zich als vanzelf inzette voor een sociale omgeving. tongval. Leo was een levensgenieter vol verhalen en anekdotes, die zich als vanzelf inzette voor een sociale omgeving. 
Zo was hij lid, voorzitter ėn penningmeester van het kerkkoor. En op de achtergrond dacht hij graag mee met Margreet Zo was hij lid, voorzitter ėn penningmeester van het kerkkoor. En op de achtergrond dacht hij graag mee met Margreet 
voor de dorpsvereniging. voor de dorpsvereniging. 
Op 9 november namen we afscheid van Leo in een overvolle Cenakelkerk. Leo is op 3 dagen na 90 jaar geworden. Op 9 november namen we afscheid van Leo in een overvolle Cenakelkerk. Leo is op 3 dagen na 90 jaar geworden. 
We zullen hem missen. Dank je wel Leo.We zullen hem missen. Dank je wel Leo.

Lies van Campen
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Het is een druilerige dinsdagochtend, eind november net voor tienen, als ik te voet op weg ga naar ‘de 
nieuwe bewoners’ van deze OORSCHELP. Mijn route is een volstrekt bekende: richting Koning Davidlaan 
en dan normaal gesproken rechtdoor het bos in, langs de Kloostermuur en de kuil, door naar de 
grafheuvels. Maar vandaag loopt het anders. TEKST: Wim de Vries

nieuwe bewoners
Wilma en Hans Vemer | Koning Davidlaan 22 

In de Petruslaan raakt een typisch, aan dit jaargetijde ver-
bonden, geluid mijn oor. In de Joanneslaan loopt een meneer, 
met laarzen, te zwaaien met voor zijn buik zijn lawaaipa-
pegaai. Bladeren vliegen in het rond om vervolgens op een 
andere plek weer neer te dalen.  Even verderop linksaf en 
het geluid sterft een zachte dood. Aan de overkant ontwaar 
ik het huis van Jeroen, Erlinde, Ellis, Simon en Onno. Beken-
den sinds de Oorschelp van september 2018 en van belang 
voor het komende interview. Maar daarover later meer.
Vlak voordat het bospad begint, sta ik voor nummer 22 en 
bel aan bij Wilma en Hans Vemer, de nieuwkomers in ons 
dorp. Hans doet lachend open, nu zonder smartphone aan 
zijn oor, en nodigt me uit aan tafel te komen zitten. Onder-
wijl vraagt Wilma hoe ik de koffie drink, maakt de koffie en 
balanceert met een dienblad vol lekkers de kamer in. Het 
eerste dat me opvalt is het stijlvolle strakke interieur en de 
overweldigende hoeveelheid licht dat de kamer invalt en de 
mooie parkachtige tuin met achterin een oplopend talud. 
Dwars door de bladverliezende struiken en bomen zijn de 
contouren te zien van de huizen aan de Carmelweg en een 
glimp van ons dorpshuis. 

Hoe zijn jullie in ons dorp Hoe zijn jullie in ons dorp 
terecht gekomen?terecht gekomen?

Wilma zegt na 22 jaar in de Ver-
enigde Staten en Zwitserland ge-
woond te hebben zich langzamer-
hand ontheemd te zijn gaan voelen. 
“Terug naar Nederland, dat wilde ik 
en Hans kon zich daar goed in vin-
den. Zo gebeurde het dat Hans zat 
te googelen en naar huizen zocht in 
het oosten van ons land. Hij zei op 
een gegeven moment: “Wat vind je 
van dit huis?”. Hij liet me de foto’s 
zien en het sprak ons meteen aan. 
Hans zei: “Weet je waar dit ligt? In 
Heilig Landstichting!”. Dat is voor 
ons beiden bekend terrein en al 
snel maakten we een afspraak 
voor een bezichtiging. Nou, het was 

liefde op het eerste gezicht, we waren verkocht. Echter ko-
pen, dat gaat zo maar niet! Dat vraagt om een goed gesprek 
met de overbuurman en -vrouw, namelijk onze dochter 
Erlinde en schoonzoon Jeroen. Willen zij wel zo dicht bij ons 
wonen? Dat gesprek kwam er en, uiteraard, de “goedkeuring” 
ook. Nu wonen we hier prachtig en genieten elke dag van 
huis, tuin en plek alhier. En we lopen de deur aan de schuine 
overkant echt niet plat hoor en andersom ook niet. Af en toe 
komen Ellis en Simon om te “loungen”, huiswerk te maken 
of te knutselen en rent Onno een rondje door de tuin, met of 
zonder vriendje. Heel goed zo en gezellig!”

Waar hebben jullie je zo mee bezig gehouden Waar hebben jullie je zo mee bezig gehouden 
in de tijd die achter jullie ligt?in de tijd die achter jullie ligt?

Hans vertelt: “Ik studeerde geneeskunde in Amsterdam en 
liep mijn co-schap bij gynaecologie/verloskunde alwaar ik 
natuurlijk het subhoofd van de afdeling tegen het lijf liep. 
Die dacht: “Daar heb je weer zo’n broekie die van toeten nog 
blazen weet!” Maar er was wel een klik. En die is gebleven 
dus samen op naar Enter, in Twente, voor de huisartsen-

opleiding. Toch was dat niet wat ik wilde en ik besloot de 
specialisatie gynaecologie te gaan volgen. Ik vond werk in 
het Radboud en op de Universiteit van Leuven, ging na de 
opleiding daar vruchtbaarheids-chirurgie doen en startte 
samen met een bioloog de IVF, hetgeen in die tijd niet onom-
streden was, zeker aan een Katholieke Universiteit.  In 1987 
ben ik bij Organon in Oss terecht gekomen waar ik me onder 
andere met anticonceptie en ook met vruchtbaarheidson-
derzoek bezighield. In 1997 ben ik gevraagd om Organon, 
deel van AKZO-Nobel in de Verenigde Staten te gaan leiden. 
Na nog vijf jaar bij Schering-Plough en nog zo’n periode op 
Johns Hopkins University in Baltimore gewerkt te hebben, 
dacht ik er over met pensioen te gaan omdat een project 
volbracht was. Toen kwam plots de vraag om in Zwitserland 
de reorganisatie van een Stichting te gaan leiden die met de 
Wereld  Gezondheids Organisatie (WHO) samenwerkt. En zo 
geschiedde. Zo vlogen 22 jaar buitenland voorbij!”

En hoe waren die 22 jaar voor jou Wilma?En hoe waren die 22 jaar voor jou Wilma?
“De stap om te verhuizen naar de Verenigde Staten kwam 
op een moment dat onze zoon en dochter net uit huis waren 
en dat maakte het een stuk eenvoudiger. De praktijk was 
dat ze in de vakanties beiden vaak overkwamen en dat 
vonden we fijn. Ook vrienden kwamen veelvuldig op bezoek. 
Op een gegeven moment hebben we gezegd: ‘Kom logeren, 
dat is uitstekend, er staat een auto voor jullie klaar, maar 
je redt jezelf hier’. Verder heb ik in een soort gezondheids-
centrum gewerkt en nam ik deel aan de plaatselijk leesclub. 
In Zwitserland kostte het me wel meer moeite. Ik moest 
weer een nieuwe taal (Frans) leren, de mensen om me heen 
hadden het allemaal heel druk en van enige gezelligheid was 
weinig sprake. Ik heb daar cursussen gevolgd, bijvoorbeeld 
aquarelleren en daar had ik het echt naar mijn zin. Echter, 
na de cursus ging ieder zijn of haar eigen weg. Wellicht dat 
die ervaringen me hebben doen inzien dat ik me ontheemd 
voelde en het verlangen opborrelde om weer naar Nederland 
terug te willen.” 

Hoe vergaat het jullie nu?Hoe vergaat het jullie nu?
“In een woord: goed! We werken veel in de tuin en we heb-
ben de smaak te pakken van het sámen reizen. Nadat Hans’ 
baan in Baltimore afliep, zijn we naar Nieuw-Zeeland, Aus-
tralië en India geweest en binnenkort gaan we opnieuw naar 
Nieuw-Zeeland. De eerste keer hebben we ons een beetje 
verkeken op de grootte van dat land en nu gaan we daarom 
weer. We kijken er naar uit. Verder zijn we actief bezig, o.a. 
met een vroedvrouwenschool in Ethiopië. De vroedvrouwen 
die de opleiding volgen, ondersteunen we financieel en als 
tegenprestatie gaan de afgestudeerden vijf jaar lang werken 
in hun geboortedorp. Om dat mogelijk te maken zamelen we 
geld in. In de toekomst willen we ook ter plekke inhoudelijke 
steun bieden aan de opleiding.  Hoe we dat vorm en inhoud 
gaan geven daar zijn we nog niet uit maar dat komt goed.”

En reeds ingeburgerd in ons dorp?En reeds ingeburgerd in ons dorp?
“Dit dorp is voor ons deels bekend uit de tijd dat we op de 
Radboud werkten en omdat goede vrienden hier al jaren 
plezierig wonen. Kontakten zijn er met de overburen met de 
vraag alert te zijn vanwege de ouderdom en met de beide 
buren naast ons. De achterburen van de Carmelweg, daar 
hebben we nog geen contact mee. Mede door het wegval-
len van al het loof is er nu visueel meer contact en we zijn 
van plan hen te ontmoeten. En natuurlijk de vele vluchtige 
contacten met de wandelaars uit ons dorp die het bos hier 
inlopen. We komen af en toe in het dorpshuis, bijvoorbeeld 
op burendag, maar deelname aan andere activiteiten, daar 
zijn we nog niet aan toegekomen. Wel zijn we lid van de 
dorpsvereniging en laten we in de komende tijd onze gezich-
ten vast wel zien. Dat wordt zeker na onze vakantie.”

Na dit boeiende gesprek loop ik terug naar huis. De meneer 
met laarzen blaast nog immer, het is bijna middag, de rood-
geel gekleurde bladeren van de grond in het rond. 
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Wat wordt de naam van ons dorpshuis? Tweede ronde!

Op Burendag van 28 september in ons 
verbouwde dorpshuis was de spanning te 
snijden. Wat wordt de nieuwe naam van ons 
dorpshuis?  In de Oorschelp van september 
vroegen we jullie allen een stem uit te brengen 
en te kiezen uit 5 namen.

In totaal brachten 127 bewoners hun stem uit. 
5 stemmen waren ongeldig, de Helse Hemel 
was de keus van 2 bewoners, de Boshut kreeg 
12 stemmen en het Heilig Landhuis 23. En 
verrassend kozen precies evenveel bewoners 
voor de Ploeg en de Bosduivel. Zij kregen 
namelijk elk 40 stemmen.

Het wordt de Ploeg of de Bosduivel. 
We verzochten alle bewoners van ons dorp via 
de mail hun stem nogmaals te laten “horen”. 
Dat kon tot en met zondag 8 december. Tijdens 
de officiële opening van ons dorpshuis op 14 
december van 11.00 uur tot 13.00 uur wordt de 
uitslag bekend gemaakt. 

Eindelijk is het zover! De verbouwing van ons 
dorpshuis en de inrichting van het buitenterrein is 
helemaal klaar. Dat moet natuurlijk gevierd worden.

Het stichtingsbestuur nodigt u van harte uit om 
aanwezig te zijn bij de officiële opening van het 
dorpshuis door de wethouder van de gemeente Berg 
en Dal op zaterdag 14 december 2019.
U wordt om 11 uur verwacht en om 11.30 uur vindt 
de officiële opening plaats. Daarna is er een feestelijk 
samenzijn tot 13.00 Uur.

We hopen u op 14 december te mogen begroeten.
Gerard Scheenstra, René Jansen, Sabine Schram, 
Helmy Schellens en Han van Wijk, bestuur van de 
Stichting van het dorpshuis Heilig Landstichting.

Adres: Joanneslaan 2 Heilig Landstichting

Vragen? Mail naar: zaaltjeheiliglandstichting@gmail.com

Feestelijke opening Dorpshuis 
14 december 2019

De sloop van ‘t Bosduiveltje

Ondertekening van het convenant voor het gebruik van het dorpshuis.
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Sinds het voorjaar is het oude speelhuisje van onze kinderen 
verbouwd tot een heuse kippenren en scharrelen er 4 kriel-
kippen door onze tuin. De uitdaging is sindsdien om bij te 
blijven met de productie van de eieren. Een omelet in allerlei 
varianten is dan een welkome en lekkere bestemming van 
onze eieren!
 

Perzisch omelet met courgette
Ingrediënten voor 4 personen:Ingrediënten voor 4 personen:
-  100 ml olijfolie
- 1 ui, fijngesnipperd
- 1 tl geraspte nootmuskaat
- 1tl gedroogde munt
- 350 gram courgette (ong. 3 courgettes) grof geraspt
- 4 grote eieren (of 8 kleintjes van krielkippen)
- 2 volle el zelfrijzend bakmeel
- schil van 1 onbespoten citroen, fijn geraspt
- 1/2 tl versgemalen zwarte peper
- 1/2 tl zout
- 200 gram Goudse komijnenkaas, geraspt
- Griekse yoghurt, voor erbij (mag, hoeft niet)

Nodig: ovenbestendige koekenpan met antiaanbaklaag, max. 
20 cm.  Alternatief: cakevorm met antiaanbaklaag

Bereiding:Bereiding:
Verwarm de oven op 180 graden.

Verhit de helft van de olie in een koekenpan en bak de ui 
zacht. Roer de nootmuskaat en munt er door en bak nog een 
minuutje. Laat de pan afkoelen.  
Schenk de rest van de olie in de ovenbestendige koekenpan 
en verwarm 5 minuten.
Druk het vocht uit de gerapte courgette. Klop de eieren en 
klop het zelfrijzend bakmeel, de citroenschil, peper en zout 
erdoor, gevolgd door de courgette, het uimengsel en de kaas 
(het is een dun geheel).
Schenk het mengel in de hete olie. Dek de pan af met een 
deksel of aluminiumfolie en bak 10 minuten in de oven tot de 
eieren bijna zijn gestold; haal het deksel of folie er af en bak 
nog 10 minuten zodat de bovenkant bruin wordt.

Snijd in punten of repen met de yoghurt. 
Je kan het combineren met bijvoorbeeld gegrilde groenten.

De pollepel is overhandigd aan Liesbeth, Micha en Benjamin 
uit de Rechterslaan 12

Onze KIDS 
Omdat er de afgelopen periode ook voor onze kinderen aardig wat 
activiteiten zijn geweest, is het leuk om met een paar foto’s daar op 
terug te blikken. TEKST: Jaap Festen

FilmavondFilmavond
Hier zie je hoe gezellig de jaarlijkse buitenbioscoop weer was. Vrijdag 
20 september had zich weer een flinke schare kinderen verzameld in de 
speeltuin, die door het Oranjecomité was verbouwd tot openluchtbios. Wat 
smulden de kids van de film Corgi. En ook de vele ouders hebben zich prima 
vermaakt. 

HalloweenHalloween
Op initiatief van een dorpsgenote heeft een grote groep van bijna 40 kinderen 
meegedaan aan Halloween in het dorp. Serieus verkleed gingen zij in groepjes 
op jacht naar lichtjes bij de voordeur om daar ‘trick or treat’ te plegen. Buurtbe-
woners lieten zich niet onbetuigd en dosten hun stulpje uitbundig uit, tot vuur-
korven en imitatie-kettingzagen aan toe. Dit ruikt naar een nieuwe traditie!

SinterklaasSinterklaas
Wat al lang een traditie is, is de intocht van de grootste kindervriend van allemaal. 
Sinterklaas bezocht ons dorp op 23 november. Kort daarvoor was hij een vijftal 
pieten kwijtgeraakt. De schone taak was voor de 50 kinderen weggelegd: hen 
weer terug te vinden. In het Kerkebosje zijn alle pieten teruggevonden, waarna in 
’t Zaaltje gezamenlijk de viering is voortgezet. Zowel kinderen als ouders hebben 
weer genoten van dit gezellige feest, dat zo leuk werd georganiseerd door ons 
Oranjecomité.

NieuwjaarreceptieNieuwjaarreceptie
Door samen de krachten te bundelen, kan er nóg meer georganiseerd worden 
voor de jeugd van Heilig Landstichting. Het Oranjecomité en de Dorpsvereni-
ging zoeken elkaar daar actief in op. En dat leidt tot leuke nieuwe initiatieven. 
Als invulling van dit goede voornemen, zorgen we samen voor gezellige kinder-/
jeugdactiviteiten tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 11 januari 2020. Komen jullie 
dan ook? Het wordt weer gezellig!
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Aandenken aan Heilig Landstichting
Een kleine geschiedenis van het Zaaltje (oude naam). 

Gelukkig het Volk dat nog Jubelen kan!

Dit is de eerste keer dat ik een aflevering schrijf zonder veel fotomateriaal. Ik heb 
rondgevraagd, rondgebeld, beeldarchieven bezocht en e-mail-oproepen gedaan, 
maar er kwam weinig uit. Of de foto was kwijt!  Het bestuur van het zaaltje weet 
ook niets van een archief. TEKST: Huub Schoot, Heemkundekring Heilig Landstichting

Ik heb dus geen oude afbeelding van de Jubel-
zaal voor u. Maar wel een nieuwe van een zijde 
die velen niet kennen. Dit deel is de  meest 
oorspronkelijke zaal. Een zaal die omstreeks 
1923 gebouwd als meisjesschool, maar snel 
zich ontwikkelde als gemeenschapszaal. Bij de 
volgende wetenswaardigheden leun ik sterk op 
het boek van Heilig Woud tot Heilig Land, een 
must-read voor elke HLS-er.

In oktober 1923 werd al besloten om tegen 
de meisjesschool een controleurswoning te 
bouwen en een zaal die voor meerdere doelen 
geschikt was: zoals het geven van naaicur-
sussen, bewaarschool, voor patronaatswerk, 
voor vergaderingen. De zaal werd de jubelzaal 
genoemd vanwege de psalmtekst boven het 
podium: “Gelukkig het volk dat nog jubelen 
kan”. Het zaaltje werd ook gebruikt voor sin-

terklaasviering en door de toneelvereniging. 
Later ook als filmzaal (alleen nette films), en er 
speelde een mandolineclub.

In de oorlog werd het gebouw gevorderd door 
de Duitsers en werd er veel verboden. Na de 
oorlog maakt de bewaarschool plaats voor een 
bibliotheek. In 1964 werd er verbouwd zodat 

er meer ruimte ontstond voor verschillende activiteiten 
(kosten 402 gulden!) 

In 1967 wordt de voormalige meisjesschool omgebouwd 
tot multifunctionele gymnastiekruimte. (Bij de laat-
ste verbouwing in 2018-19 werden in het plafond nog 
voorzieningen gevonden die daar aan herinneren.) Er 
komt een kleine keuken en toiletblok en de Jubelzaal 
wordt het Zaaltje. Het wordt gebruikt door de bond van 
ouderen als bingo-zaal en bridgeruimte. Verder worden 
er lezingen gehouden en werkt er een fotoclub.
In 1974 wordt het zaaltje afgekeurd op leidingen, dak, 
sanitair en entree. Door inzet van vooral vrijwilligers 
krijgt de zaal een grote opknapbeurt en werd de gym-
zaal recreatiezaal. 
In de loop van de jaren hierna vergrijst de Heilig 
Landstichting en de behoefte aan een sociale band en 
gemeenschapszin wordt minder. De villa’s die gebouwd 
worden zijn ‘hutjes op de heide’ lijkt het. 
De activiteiten in het zaaltje worden overgenomen door 
verenigingen en groepen van buiten de Heilig Land-
stichting. Omdat de stichting niet gesubsidieerd wordt 
heeft men de inkomsten hard nodig.

Nu is het 2019 en is het Bosduiveltje (daarover hebben 
we het niet gehad) afgebroken, en de activiteiten zijn 
deels verplaatst naar Het Zaaltje. De gemeenschapszin 
bloeit weer. Er zijn ruimtes bijgebouwd en het geheel 
is opgeknapt door een grote groep vrijwilligers. Het 
gebouw ziet er weer fris uit. Nu de omgeving nog. 

Het boek “van Heilig Woud tot Heilig Land” is nog steeds 
te koop bij de Heemkunde werkgroep Heilig Landstich-
ting. 

Na het schrijven van dit stukje wil ik toch een oproep 
doen: Als u beeldmateriaal heeft van de Jubelzaal, kom 
er mee voor de dag. U mag het houden, ik wil alleen een 
kopie. Met dank!
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Zo’n 135 ingeleverde formulieren leveren een 
schat aan informatie op. Het eerste deel van 
de enquête bestond uit 10 stellingen, waarbij 
je op een vijf-puntenschaal eens of oneens 
kon scoren. In het tweede deel konden de 
dorpsbewoners hun zorgen kenbaar maken. 
In het derde deel konden zij suggesties 
en ideeën geven voor de ontwikkeling 
vanOrientalis.

10 Stellingen10 Stellingen
De standpunten over de stellingen staan bij 
elkaar in de grafiek. De vijf-puntenschaal is 
teruggebracht naar drie categorieën. Achter 
elke stelling staat links het percentage eens 
of helemaal eens, vervolgens het percentage 
neutraal of geen mening en rechts staat 
het percentage oneens of helemaal oneens. 
Bij één stelling is ook ‘niet van toepassing’ 
gescoord.       

Conclusies: 
De dorpsbewoners vinden het erg belangrijk 
om betrokken te worden bij de planvorming 
(94%). Verder vinden zij het behoud van 
het landschappelijk karakter van het 
museumpark essentieel (94%). 
De meerderheid (80 tot 90%) weet dat er een 
toekomstplan is en maakt zich daar zorgen 
over. Iets meer dan 60% kent de inhoud van 
het plan. Slechts 10% vindt het een goed 
plan; en maar liefst 65% is het er niet mee 
eens of vindt de stelling niet van toepassing. 
Een kwart van de invullers is neutraal op 
dit punt. Duidelijk is dat de dorpsbewoners 
bezorgd zijn. De vraag is waarover.

ZorgenZorgen  
De dorpsbewoners die de enquête 
hebben ingevuld, hebben samen 230 
uitspraken gedaan over hun zorgen. 
Deze uitspraken zijn in onderstaande 10 
categorieën ondergebracht (tussen haakjes 

is in procenten aangegeven hoe vaak 
de betreffende zorg is geuit). De zorgen 
betreffen: 
1. De bezoekersaantallen en de overlast als 

gevolg daarvan (verkeer, parkeren, geluid) 
(20%); 

2. Vakantie-/ of recreatiehuisjes en de 
impact van commerciële partijen als 
gevolg daarvan (15%); 

3. De natuur en de verloedering daarvan 
(14%); 

4. De houdbaarheid, levensvatbaarheid, 
duurzaamheid, realiteit en/of perspectief 
van het plan (13%); 

5. De financiële haalbaarheid en 
onderbouwing van de exploitatie voor het 
museumpark (12%);

6. De aanpak van de plannen en de 
betrokkenheid van dorpsbewoners (10%);

7. De maatschappelijke relevantie, 
toekomst-bestendigheid, toekomstvisie 
en de vraag wat er met het park gebeurt 
als het failliet gaat (6%);

8. De cijfermatige onderbouwing met 
marktonderzoeken (6%)

9. De visie, missie en conceptuele 
uitwerking (3%);

10. Het innovatieve, creatieve karakter (1%).

De zorgen bevestigen het beeld dat 
uit de stellingen naar voren komt: het 
landschappelijke karakter verdient meer 
aandacht, het toekomstplan is op een 
aantal punten voor verbetering vatbaar en 
de betrokkenheid van de dorpsbewoners 
is van groot belang, niet alleen vanwege 
het draagvlak maar vooral ook vanwege de 
ideeënrijkdom uit het dorp.

De ideeënDe ideeën
Wat voor ideeën zijn dat dan? Uit alle 
inzendingen werden zo’n 150 ideeën 

24 September, in de Piet Gerritszaal lopen de gemoederen hoog op. 
Vragen, veel vragen en vooral ook verhitte discussies. De presentatie 
van de uitkomsten van de dorpsenquête komt in de knel. Door 
tijdgebrek vindt geen verdere toelichting plaats en worden ze in hun 
geheel op de site van de Dorpsvereniging gepubliceerd. Een goede reden 
om terug te kijken waar de zorgen van de dorpsbewoners liggen en 
welke creatieve ideeën uit de enquête zijn gekomen. 
TEKST: Jan de Koning    

verzameld. Sommige rijp, anderen nog groen. Inderdaad 
gaan veel ideeën over de ‘vergroening’ van het museumpark. 
De voorstellen zijn geordend in vier categorieën.

Algemeen. 
35 suggesties hadden te maken met de randvoorwaarden 
voor een goed functionerend museumpark. Het museum 
moet zorgen voor goede horecavoorzieningen, een 
aantrekkelijke museumwinkel en een goede samenwerking 
met maatschappelijke organisaties. Ook multimedia, ICT, 
Virtual Reality en andere technologie moeten het museum 
attractief maken voor het publiek. De noodzaak van een 
goed doordachte doelgroep-activiteiten matrix wordt 
diverse malen genoemd.

Activiteiten. 
De dorpsbewoners gaven 25 suggesties voor activiteiten 
die het museum aantrekkelijker moeten maken. Het gaat 
om activiteiten in de natuur, zoals groenexcursies, groene 
workshops, natuureducatie en -informatie, een klimbos 
en een voedselbos, botanische tuinen en een ‘Hof van (H)
eden. Maar ook veel suggesties voor museale, spirituele en 
culturele activiteiten in de vorm van exposities, workshops, 
cursussen, muziek en theater.    

Adviezen en raadgevingen.
 Van de 35 adviezen was 50% positief, opbouwend en 
50% negatief. De negatieve raadgevingen spraken over 
‘megalomane plannen’, een ongewenst pretpark en een 

alsmaar verdergaande ‘ontgroening’ van de natuur door 
bebouwing. Positieve adviezen gingen over onderhoud, zorg 
en beheer van het landschap en het belang van een gedegen 
marktverkenning,  

Concepten. 
Maar liefst 55 ideeën hadden te maken met het museale 
concept van Orientalis. Suggesties voor een totaal nieuw 
concept, zoals een woonzorgcentrum, een museum voor 
moderne kunst of een winkelgebied, waren in de minderheid. 
De andere ideeën gaan uit van de huidige identiteit, maar 
koppelen daar nuanceringen of aanvullingen aan. Veruit 
favoriet is een museumpark waarin natuurbeleving, 
park en tuinen een grote rol spelen. De variaties op dit 
landschappelijke thema zijn:
- De natuur als vertrekpunt voor spirituele activiteiten, 

zingeving en religie;
- De natuur als cultureel podium voor kunst, theater en 

muziek.
Eenmaal op het spoor van het ‘groene’ thema komen 
allerlei beelden naar boven die de aantrekkelijkheid van het 
museumpark sterk kunnen verbeteren en een verrijking 
kunnen zijn van het ‘Circle of Life’ idee. 

Kortom er is een schat aan waardevolle ideeën naar voren 
gekomen uit deze dorpsenquête. De komende tijd zal 
hard gewerkt moeten worden aan de vormgeving van een 
toekomstplan waarin deze inbreng uit ons dorp is verzilverd.  

resultaten van de stellingen van de enquête
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Toekomstplan Orientalis
Hoe nu verder?

Op 29 oktober konden dorpsbewoners voor de tweede keer meedenken over het toekomstplan. Iedereen 
die zich had opgegeven voor een themagroep was uitgenodigd. De avond was bedoeld om een begin te 
maken met de inventarisatie van ideeën.  Ondanks een rommelig begin tekenden zich aan het eind van de 
avond de contouren af voor het vervolg. TEKST: Jan de Koning    

De organisatoren van de avond (Spectrum) wilden direct 
inhoudelijk aan de slag met de thema’s ‘Quick Wins’, 
‘Economische dragers’ en ‘Herinrichting van de ruimte voor 
het Poortgebouw’. Maar er meldde zich ook een aantal 
medebewoners die zich voor ‘de Procesgroep’ hadden 
opgegeven of die sowieso geïnteresseerd waren in de 
ontwikkelingen, volgend op de vorige bijeenkomst. 
Na enige discussie werd ter plekke een extra themagroep 
samengesteld die na zou denken over het inspraakproces, 
de wederzijdse verwachtingen, de communicatie naar 
dorpsbewoners en het creëren van draagvlak.
Voor dat de vier themagroepen aan de slag konden, gaven 
Erna van de Ven en Kees de Ruwe nog maar eens de kaders 
aan: de missie/visie van het museumpark, de verplaatsing 
van het poortgebouw, en een jaarlijkse exploitatie van 
€330.000. Daarna volgden geanimeerde discussies aan vier 
tafels en na anderhalf uur kreeg elke tafel de gelegenheid 
om ideeën, adviezen en voorstellen met de hele groep te 
delen.

De groep ‘Herinrichting ruimte Poortgebouw’ (5 deelnemers) 
vindt het belangrijk dat het terrein voor het poortgebouw 
open, duurzaam en onderhoudsarm is. De grote lijnen die de 
groep uitstippelt zijn:
• Het moet ‘knusser’, met een brede weg, fiets- en 

wandelpaden, een groot (dorps)plein voor het 
poortgebouw en daaromheen groen, hergebruik van 
materiaal en beelden. 

• De uitstraling moet aansluiten bij en in verhouding zijn 
met het museumpark. Het landschap mag een zekere 
‘grandeur’ hebben.

• Le Soukh d’Orient zou gecombineerd moeten worden 
met een koffiehuis, een bakkerij en een winkeltje zodat 
er een ontmoetingsplek voor bewoners en bezoekers 
ontstaat. 

• In het ‘koepelgebouwtje’ bij de entree adviseert de groep 
‘kunst met bezieling’, een kunstbeleving die betrekking 
heeft op het museumpark. 

De groep ‘Economische Dragers’ (4 deelnemers) ging op 
zoek naar alternatieven voor de recreatiewoningen die in 
het Toekomstplan noodzakelijk worden geacht voor een 
sluitende exploitatie. De groep is duidelijk in haar advies: ‘Die 
vakantie- of recreatiewoningen: Niet Doen!’.
De groep denkt dat er wel vraag is naar vergader- en 
overnachtingsfuncties in combinatie met retraitefuncties of 
hei-sessies. Je krijgt dan een conferentieoord in Orientalis-
stijl. De rust en ruimte van het park zorgen voor een 
bijzondere meerwaarde. De groep geeft enkele kaders, 
zoals respect voor het landschap, openbare veiligheid, 
toegangswegen, maximale verblijfsduur en uiteraard een 
gedegen marktonderzoek. Een bijzonder advies springt er 
uit: ‘Geef inwoners de mogelijkheid om mee te participeren 
met een lening of aandelen’. 
Het hoofdgebouw kan een belangrijke ‘Economische Drager’ 
worden, maar de activiteiten mogen niet beperkt blijven 
tot het hoofdgebouw. Een beeldentuin, natuureducatie, 
een tuinpark, of een botanische tuin kunnen de groene 
omgeving een nieuw elan geven. De groep denkt ook aan 
een ambachtelijk opleidingscentrum voor restauratie en 
kleinschalig vakmanschap. 

De groep ‘Quick Wins’ (4 deelnemers) streeft naar een 
levendig museumpark vol met activiteiten dat open staat 
voor de samenleving. Het advies is: ‘Haal de samenleving 
Orientalis in!!’
Dit kan op allerlei manieren gebeuren, zoals:
• Verbreding van het religieuze karakter naar meer 

zingeving (Mantra zingen, natuurmeditatie)
• Aansluiting bij maatschappelijke trends (Tai Chi, 

Mindfulness)
• Uitbreiding van het aantal religies (Hindoeïsme, 

Boeddhisme)
• Samenwerking met de Universiteit, scholen en 

maatschappelijke organisaties 
• Meer kunst en cultuur (concerten, exposities, 

voorstellingen)

• De natuur nadrukkelijk in het concept te betrekken 
(wandelroutes, natuurgidsen)

• Aanbieden van sport en spel (cross-loop, klimbos, 
kinderboerderij)

De groep ‘Communicatie/Proces’ heeft nagedacht over 
het inspraakproces, de wederzijdse verwachtingen, de 
communicatie naar de dorpsbewoners en het creëren van 
draagvlak. 
Over de vraag of het huidige toekomstplan de continuïteit 
van het museum kan borgen, zonder dat dit ten koste 
gaat van natuur en leefbaarheid in het dorp bevestigde de 
groep de zorgen die door dorpsbewoners uitgebreid in de 
enquête naar voren zijn gebracht. De groep concludeert dat 
er aanzienlijke verbeteringen in het huidige toekomstplan 
noodzakelijk zijn om de levensvatbaarheid te borgen en de 
risico’s voor de omgeving te beperken. Deze verbeteringen 
hebben te maken met het landschappelijke karakter, de 
doelgroepbenadering en de conceptuele uitwerking.
Vooral deze conceptuele uitwerking laat nog veel ruimte 
en mogelijkheden open voor aanpassing, verdieping en 
verbetering. Uit de enquête en uit de themagroep zelf 
komen aanscherpingen en conceptuele verdiepingen, 
i.e. het spirituele (natuur en zingeving), het culturele 

(natuur als podium voor kunst, theater en muziek) 
en het landschappelijke (natuurbeleving vanuit het 
rentmeesterschap van de mens over de aarde). 

Het vervolg 
De suggesties van verschillende themagroepen om 
een projectgroep in te stellen zijn door de directie en 
de begeleidende organisatie (Spectrum) overgenomen. 
Naast vertegenwoordigers uit de vier themagroepen zijn 
in deze projectgroep het bestuur van de dorpsvereniging, 
de ‘vrienden van’, de stichting Heilig Land Stichting en het 
bestuur van Orientalis vertegenwoordigd. De opdracht aan 
de projectgroep is: 
• De ideeën die er nu liggen verder ontwikkelen en 

uitwerken; 
• De dorpsbewoners blijven betrekken bij de ontwikkeling 

door over het proces te informeren en (inspraak)
momenten te organiseren;

• Op een positieve, constructieve manier komen tot een 
integraal totaalconcept;

• Dit totaalconcept opnemen in het Toekomstplan 
van Orientalis en begin 2020 presenteren aan alle 
betrokkenen.

Meer informatie

Op de website www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl staat onder ‘Kerk&Musea’, Museumpark Orientalis, een 
kopje met Toekomstplannen Orientalis. Hier staan bijvoorbeeld een verslag van de inbreng van bewoners tot nu 
toe waaronder de bewonersavond van 24 september jl.; en de antwoorden op de open vragen van de enquête. 

Een aantal omwonenden van het Museumpark heeft de ideeën die door dorpsbewoners zijn aangedragen niet 
alleen gebundeld, maar ook wat verder uitgewerkt om te laten zien dat er een breed scala aan mogelijkheden ligt 
voor de toekomst van het park. 

Wie interesse heeft in deze ideeënbundel kan deze vinden via een link op de website van de Dorpsvereniging. 
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Oproep aan nieuwe bewoners

Vanwege de Wet op de Privacy is het voor de Gemeente Berg en Dal niet meer mogelijk om nieuwe informatie van-
uit de gemeente-administratie door te geven aan de Dorpsvereniging. 
Daardoor beschikt de Dorpsvereniging niet meer automatisch over namen en adressen van nieuwe dorpsbewo-
ners. 
Het kan zijn dat u daarom nog geen bezoek heeft gehad van uw straatcontactpersoon en nog geen welkomsttasje 
heeft ontvangen.

Bent u een nieuwe dorpsbewoner en wilt u informatie over de Dorpsvereniging en haar activiteiten of is er een 
nieuwe dorpsbewoner in uw straat komen wonen, meldt u dan aan bij de coördinator van het dorpsnetwerk: 
mevrouw Els de Witte: elsdewittevanderschoot@kpnmail.nlelsdewittevanderschoot@kpnmail.nl
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Feest van LichtFeest van Licht
Op 20 december opent Museumpark Orientalis twee weken 
lang haar deuren voor het traditionele Feest van Licht. Hét 
winteruitje voor jong en oud tussen duizenden lichtjes in 
winterse sferen. 
Laat je verrassen door alles wat je onderweg tegenkomt. 
Bezoek de oude ambachten in het joodse dorp, luister 
naar verhalenvertellers, doe mee aan de activiteiten 
en kijk en luister naar de kerstknikkerbaan. Verder is 
er een kinderatelier, kun je mee schilderen aan een 
Rubens, luisteren naar verhalenvertellers en is er een 
kersttiktoernooi. Kortom, een hoop vertier voor het hele 
gezin.

Grootste kerststal van EuropaGrootste kerststal van Europa
Naast de Grootste kerststal van Europa óók een unieke en 
eenmalige collectie Kerst in Karton
Na het enorme succes van vorig jaar heeft het museum 
middels een crowdfunding de grootste kerststal van Europa 
kunnen aankopen. Met ruim 1.800 mens –en dierfiguren en 
100 vierkante meter staat het kerstdiorama ook dit jaar in 
het hoofdgebouw tentoongesteld. Het diorama vertelt het 
hele kerstverhaal; van de aankondiging van de geboorte van 
Jezus tot aan de vlucht naar Egypte. Levensecht, leerzaam 
én hier en daar ook humoristisch. Bijzonder is dat wanneer 
je de route door het park vervolgt, je onderweg de verhalen 
uit het kerstverhaal tegenkomt als je bijvoorbeeld de 
geboortegrot op ware grootte binnenstapt.

Dit jaar zal er een wel hele bijzondere collectie van 
kerststallen aan worden toegevoegd, namelijk een collectie 
van ‘Kerst in Karton’. De oud-eigenaren van de Grootste 
Kerststal hebben de mooiste, oudste, vernuftigste en 
bijzondere bouwplaten, pop-up-boeken en coulissenstallen 
uit de 19e en 20e eeuw verzameld om deze eenmalig 
tentoon te stellen tijdens het Feest van Licht!
In de selectie kerstgroepen uit eigen collectie van het 
museum is de ster een centraal thema: Volg de Ster. In 
deze tentoonstelling kun je er niet omheen; de ster boven 
Bethlehem, de drie koningen die de ster volgen, overal waar 
je kijkt, zie je sterren. 

Feest van Licht vindt plaats van 20 december 2019 t/m 5 
januari 2020. Dagelijks geopend van 11.00 – 18.00 uur en 
op 21, 22, 28 en 29 december i.v.m. avondopenstellingen tot 
20.00 uur.

Speciaal voor lezers van de Oorschelp biedt Speciaal voor lezers van de Oorschelp biedt 
Orientalis een kortingscode aan van 10% korting op Orientalis een kortingscode aan van 10% korting op 
de entreeprijs! de entreeprijs! 

Wilt u gebruik maken van de kortingsactie? Wilt u gebruik maken van de kortingsactie? 
Ga dan naar feestvanlicht.nl en voer de code Ga dan naar feestvanlicht.nl en voer de code 
FVLOORSCHELP19 in! De kortingscode is uitsluitend FVLOORSCHELP19 in! De kortingscode is uitsluitend 
geldig op online tickets (en dus niet aan de kassa en geldig op online tickets (en dus niet aan de kassa en 
niet i.c.m. andere acties).niet i.c.m. andere acties).

Feest van Licht 
Actie voor de inwoners van Heilig Landstichting

De Oorschelp |  nummer 53 | december  2019

Afr
ika

mu
seu

m 
in

een
 nie

uw
e j

as 
TE

KS
T: 

Ja
n 

de
 K

on
in

g    Vanaf 30 november 2019 is in het 
Afrika Museum een volledig ver-
nieuwde vaste opstelling van de col-
lectie te zien. In deze nieuwe opstel-
ling, waarin mensen centraal staan, 
beleef je het hedendaagse Afrika. Je 
krijgt een blik op het verleden, het 
heden en de toekomst van dit op één 
na grootste continent ter wereld. 
Interactieve video’s, clips en ‘levende’ 
portretten nemen je mee langs de 
diversiteit, dynamiek en complexiteit 
van Afrika: van onafhankelijkheidsbe-
wegingen, migratie, handelscontacten 
met Nederland en wereldbeschou-
wingen tot aan populaire cultuur, 
kunst en design. 
Er bestaat niet zoiets als één Afrika. 
Het continent bestaat uit 54 landen 
en heeft meer dan 2000 officieel 
erkende talen en talloze culturele 
gebruiken, eeuwenoude koninkrijken 
en gloednieuwe steden. Al eeuwen 
zijn Europa en Afrika met elkaar ver-
bonden en dat is terug te zien in ons 
alledaagse leven, in wat het Museum 
ons laat zien.
In de vernieuwde opstelling worden 
verschillende thema’s belicht. Een 
muurschildering door Brian Elstak 
laat de belangrijkste politieke ver-

anderaars en ontwikkelingen uit de 
jaren vijftig en zestig zien. De foto’s 
van Malick Sidibé laten het optimisme 
van jongeren in Mali na de onafhan-
kelijkheid zien. Een korte film van 
Bob Njenga is een flitsende mix van 
sciencefiction, fantasie, mysterie en 
humor. 

In het verlengde van de nieuwe vaste 
opstelling lopen enkele interessante 
tentoonstellingen. 
Tot maart 2020 kun je in Fashion Ci-
ties Africa kennis maken met de mo-
descènes in vier moderne Afrikaanse 
steden: Casablanca, Johannesburg, 
Lagos en Nairobi. De getoonde 
creaties variëren van streetwear tot 
couture en van experimenteel design 
tot ingetogen modeontwerpen.
Tot juni 2020 zijn in het museum 
indringende portretten te zien van 15 
kindarbeiders op de cacaoplantages 
in Ghana en Ivoorkust. De foto’s zijn 
van Joana Choumali. Samen met Ma-
rijn Heemskerk, Bernadette Ouédrao-
go en Tony’s Chocolonely vertellen zij 
Bitter Chocolate Stories, verhalen van 
gedwongen arbeid en mensenhandel 
achter de productie van chocola.   

Fashion Cities Africa - Manthe Ribane © Chris Saunders
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Er waren ongeveer 30 gasten en 110 pannenkoeken.

In de Dorpsagenda 2019 – 2023 is het thema Veiligheid geadopteerd door het 
Bestuur zelf.
We beperken ons niet alleen tot verkeersveiligheid maar nemen ook andere 
veiligheidsaspecten mee zoals persoonlijke veiligheid en preventieve 
veiligheidsmaatregelen en veilige groenvoorzieningen in ons dorp. 

Op 4 oktober jl. hebben we een buurtschouw gedaan met de heer Bram Kerkhoff van Open-Op 4 oktober jl. hebben we een buurtschouw gedaan met de heer Bram Kerkhoff van Open-
bare Ruimte. Tijdens die bijeenkomst & wandeling door het dorp hebben we het volgende bare Ruimte. Tijdens die bijeenkomst & wandeling door het dorp hebben we het volgende 
opgemerkt:opgemerkt:

• Er wordt hard gereden op de Profetenlaan, de Pauluslaan,  de Koning Davidlaan, etc. We 
moeten echt de 30 km zone in het hele dorp handhaven.

• De Joanneslaan en andere straten met smalle voetpaden zouden we graag  met 1 tegel 
verbreden zodat met 2 personen naast elkaar kan worden gelopen. Het mos moet van de 
stoeptegels zodat de kans op uitglijden vermindert. 

• Als de definitieve naam van het dorpshuis bekend is gaan we de bewegwijzering optimali-
seren naar het Dorpshuis & Beweeg- & Speeltuin & Jeu de Boules. 

• We gaan het overleg met Provincie Gelderland opstarten om een veilige oversteekplaats 
voor voetgangers en fietsers  op de Nijmeegsebaan/Andreaslaan te realiseren. 

• De huidige verkeersborden aan weerszijden van de boog op de Profetenlaan voldoen 
klaarblijkelijk niet. Voorstel is om met een extra bord aan de Pauluslaan/Profetenlaan en 
aan de kruising Profetenlaan/Meerwijkselaan aan te geven dat vrachtverkeer niet onder 
de boog door kan.

• De Buurtpreventie Whatsapp draagt bij aan de veiligheid in de buurt. We willen stimule-
ren dat meer mensen zich aanmelden.

• De regen- & drainageputten zijn hier en daar verzakt: Bram Kerkhoff heeft hier goede 
nota van genomen. 

• We willen het bewegen voor iedereen stimuleren.  Hiervoor zullen we contact leggen met 
overige dorpen in de gemeente Berg en Dal waar dit al is gerealiseerd zoals in Millingen 
a/d Rijn.

• In de speeltuin hebben we gewezen op een tijdig begin met de bestrijding van de eiken-
processie rups. De gemeente onderzoekt hoe men hier preventief en duurzaam mee 
moet omgaan. 

• Op de gemeentegrond bij het dorpshuis zal op korte termijn zodanige groenvoorziening 
komen dat “inkijk”en overlast door binnen schijnende koplampen voor de overburen ver-
meden wordt.  

• We hebben erop geattendeerd dat het pad tussen Petruslaan en Joanneslaan glad is door 
mos-aanslag en onkruid.

• Er is aan Orientalis/Gedenkpark HLS gevraagd aandacht te besteden aan de groenvoor-
zieningen op hun terreinen die ook buiten het museum en het gedenkpark liggen.

De pannenkoekenbakkers. 
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De Week van de Eenzaamheid
een fotoverslag FOTO’S en TEKST: Marja van Rossum 
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De Vereniging 50PlusVereniging 50Plus organiseerde 
in de Week van de Eenzaamheid op 
3 oktober een lunch in het Dorpshuis 
in samenwerking met de“Werkgroep 
Vrijwilligersnetwerk” van de 
Dorpsvereniging.

Het was een zeer geslaagde lunch en 
vooral heel gezellig. 

Er zijn 110 pannenkoeken gebakken 
voor ca. 30 mensen. Het was dus 
smullen geblazen. 

Zeker voor herhaling vatbaar.
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inspiratiebron voorinspiratiebron voor

  

interieurinterieur
architectuurarchitectuur
designdesign
kunst & verwonderingkunst & verwondering

www.overmooienlelijk.nlwww.overmooienlelijk.nl
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- IN EN OM ONS DORP -

Vanaf 30 november
Inspirerend Afrika, vernieuwde vaste Inspirerend Afrika, vernieuwde vaste 
opstelling Afrika museumopstelling Afrika museum
Tijd: Dinsdag t/m zondag van 10:00 – 17:00 uur
Locatie: Afrika museum, Postweg 6, Berg en Dal

Naast de nieuwe vaste collectie zijn er diverse 
tentoonstellingen, zoals Bitter Chocolate Stories, 
portretten van kinderen die gedwongen worden te 
werken in de cacaoproductie, en Fashion Cities Africa, 
over eigentijdse Afrikaanse mode. 

Zaterdag 14 december
Officiële opening en onthulling nieuwe naam Officiële opening en onthulling nieuwe naam 
Dorpshuis Dorpshuis 
Tijd: 11.00-13.00 uur 
Locatie: Dorpshuis Heilig Landstichting

Zondag 15 december  
Inbrengdag Lieve DingenInbrengdag Lieve Dingen
Tijd: 12.00-15.00 uur
Locatie: Piet Gerritszaal 
Meer info: www.museumparkorientalis.nl

Dinsdag 17 december
Kerstbijeenkomst voor ouderen en zieken Kerstbijeenkomst voor ouderen en zieken 
van Berg en Dal en Heilig Landstichtingvan Berg en Dal en Heilig Landstichting
Tijd: 14.00 uur 
Locatie: Cenakelkerk (Taborkapel) 
Meer info:  Jurgens, tel 024-3232341; indien vervoer 
nodig is kunt u hier voor kontakt opnemen met 
Dymph Spanhoff tel 024-3233639

Vrijdag 20 december t/m 5 januari
Feest van Licht Feest van Licht 
Tijd: Dagelijks geopend van 11.00 – 18.00 uur en op 
21, 22, 28 en 29 december i.v.m. avondopenstellingen 
tot 20.00 uur. 
Info:  zie het artikel in dit blad

Zaterdag 11 januari
Nieuwjaarsreceptie Dorpsvereniging voor alle Nieuwjaarsreceptie Dorpsvereniging voor alle 
dorpsbewonersdorpsbewoners
Tijd: 16.00-19.00 uur
Locatie: Dorpshuis

Ook voor onze jonge dorpsbewoners is een program-
ma i.s.m. het Oranje-Comité

- CONCERTEN -

Zondag 1 december  
Gregoriaanse VesperGregoriaanse Vesper
Tijd: 16.30 uur
Locatie: Cenakelkerk

Zaterdag 21 december  
Kerstconcert Carmina Ludens,Kerstconcert Carmina Ludens,
Geboorte van een danserGeboorte van een danser
Tijd: 20.00-22.00 uur 
Locatie: Cenakelkerk
Entree : € 15,00
Meer info: www.carminaludens.nl

- DUURZAAMHEID -

Donderdag 12 december  
Energieavond Werkgroep Duurzaamheid HLSEnergieavond Werkgroep Duurzaamheid HLS
Tijd: 19.30 uur 
Locatie: Dorpshuis
Meer info: .dorpsverenigingheiliglandstichting.nl

- JONG -

Zondag 22 december
Kindje zoeken Kindje zoeken 
Tijd: 16.00-17.30 uur
Locatie: Cenakelkerk

Om 16.00 uur start het kerstconcert. 
Pieter Gijsberts geeft met meerdere muzikanten 

AGENDA
weer een sfeervol kerstconcert. Om ongeveer 16.30 
uur begint het spel vanuit de kerk. We gaan samen 
met Simon op zoek naar zijn weggelopen schaapje. 
Na afloop komen we weer terug op het kerkplein om 
ons met warme chocolademelk bij het kampvuur te 
warmen.

Vergeet vooral niet verlichting, in de vorm van zak-
lantaarns of lampions, mee te nemen! Dringend zijn 

wij op zoek naar kinderen vanaf 5 jaar die mee willen 
doen met zingen en spelen tijdens het ‘kindje zoeken’.

Je kunt je daarvoor vóór 15 december opgeven bij 
Jasmijn van Benthum (06-23562275), email: 

jasmijn_v_b@hotmail.com 
of Anita van Rijn-Rijnholt (06-38265524), email: 

anitarijnholt@gmail.com

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

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
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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

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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Column
Memory Lane 
Terwijl wij op het dak van de wereld vertoefden, in de 
schoot van de Himalaya, ging het leven in ons dorp 
gewoon door. Gelukkig maar. Oh, wat is het heerlijk 
weer terug te zijn.
We hebben daar ontiegelijk genoten, maar we wisten 
dat het vrijwel zeker de laatste keer was dat we 
Nepal zouden zien. Dus maakten we er een Memory 
Lane van. Een soort tour nostalgique, waarop we 
veel plaatsen bezochten die ons dierbaar zijn. Ook de 
moeilijke, die hoog in het voorgebergte van de Hima-
laya liggen; Mustang om precies te zijn. Met ijle droge 
lucht, uiterst primitieve omstandigheden, heftige kou 
‘s nachts en bloedheet overdag. Achteraf hebben we 
ons afgevraagd of dat wel verstandig was. Zeven 
dagen in de bergen hebben veel van ons gevergd en 
vooral ik merkte dat de jaren echt wel beginnen te 
tellen. Ik vierde in Nepal mijn 79ste verjaardag!

We hebben ook ons waterproject bezocht waarover 
we ooit een presentatie in ons dorpshuis (Ploeg of 
Bosduivel?) hebben gegeven. Gelukkig mochten we 
constateren dat ons vele werk succes heeft gehad. 
Twee van de drie dorpen in ons project hebben nu 
goed water, ook de kasteloze Dalits, om wie het 
vooral begonnen was. En het derde dorp is komend 
jaar aan de beurt. Voor Nepalese begrippen is het 
een fors project van rond een miljoen euro, waaraan 
onze Stichting Waterproject Nepal € 165.000,-- 
heeft bijgedragen. Een heel belangrijk punt is dat de 
sustainability gegarandeerd is met watermeters bij 
elk huishouden. De mensen betalen een klein bedrag 
voor het water en daarmee kan ook worden voorzien 
in het onderhoud.

Verder heeft de warme kleding die door dorpsbe-
woners ter beschikking was gesteld goede bestem-
mingen gekregen. Een deel kwam terecht bij Purna 
en Sita. Ze zijn goede bekenden van ons in Pokhara. 
Tragisch hoe hun leven zich de laatste jaren voltrok-
ken heeft. Zij kreeg een hersentumor die voor 15 
‘lakh’, cash te betalen in het ziekenhuis, verwijderd is. 
Dat is ongeveer € 12.000,-- Zijn vader doneerde hem 

een stukje land in de bergen. Maar dat bracht weinig 
op en was bij lange na niet genoeg. Schulden dus. Ze 
leven met twee puber-kinderen in een hokje dat bij 
ons nog niet eens dienst zou doen als fietsenstalling. 
Er staan vier bedden en hun spulletjes zitten overal 
tussen gepropt. De ingang is een soort winkeltje, 
waar je drank, sigaretten (ook per stuk), kauwtabak 
e.d. kunt kopen. Open van ‘s ochtends zeven tot elf 
uur ‘s avonds en daarna is er een speciaal luik dat tot 
twee uur ‘s nachts voor snelle transacties geopend 
wordt; als de politie tenminste niet in de buurt is.

Ik maak me ernstig zorgen over Nepal. Je ziet wel dat 
de middenstand (vooral winkels, hotels en restau-
rants) probeert te vernieuwen, maar dat is het dan 
ook. Een ‘Nepalese Nederlander’ die al jaren in het 
land woont, merkte op dat de Nepalese economie 
booming is, want er werken 6 miljoen Nepalezen in 
het buitenland en die sturen allemaal geld naar huis. 
Wat een tragisch misverstand, dat een economie 
zou floreren door noodgedwongen arbeid buiten je 
landsgrenzen. Ik zie een machteloze nationale poli-
tiek (Ellen noemt die klunzig, egoïstisch en corrupt), 
een schreeuwend tekort aan zinnige arbeidsplaatsen, 
het ontbreken van zorg, zeer matig onderwijs, abo-
minabele werkomstandigheden en een oprukkende 
invloedssfeer van zowel China als India. 
Zie eventueel ook: www.zennijmegen.nl/blog. 

Maar hier in Heilig Landstichting heb ik mogen verne-
men dat Orientalis weer zijn fameuze kerststal heeft 
opgetuigd. Wat zeg ik? Het kerstdiorama! ‘René Wolf 
en Thieu van Ingen’, lees ik in een enthousiast pers-
bericht, ‘zijn de kartrekkers (cursivering van mij) van 
een enthousiaste groep vrijwilligers en hebben de 
klus om het diorama op te bouwen op zich genomen. 
De werkgroep heeft de beeldjes inmiddels geres-
taureerd en opgebouwd en er zijn zelfs wat nieuwe 
elementen aan toegevoegd. Orientalis is klaar voor 
het ontvangen van de eerste groepen.’

Waarvan akte. Ons dorp kent gelukkig eveneens zijn 
kartrekkers. Misschien is het dat wel waar het Nepal 
aan ontbreekt: ‘kartrekkers’, die een algemeen belang 
ontwaren, waar ze enthousiast van worden. 

Dick Verstegen

https://indd.adobe.com/view/ed769dc9-a5db-4c96-9fbc-50babf672b14


