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Vogels laten zich flink horen en de magnolia staat op sprin-
gen. De lente dient zich aan. Die sprankeling weerspiegelt 
zich in dit nummer van de Oorschelp. 

Ons dorpshuis de Bosduivel komt in volle glorie aan bod. 
Nieuwe voorzitters laten hun stem ‘horen’. De naaste buren 
komen aan het woord en nieuwe initiatieven staan op stapel 
om de verbinding tussen bewoners te versterken. 

Orientalis opent nieuwe tentoonstellingen en in een droom 
krijgt de toekomst van het museumpark gestalte. Het verle-
den van ons dorp wordt mooi verbeeld door de ogen van een 
opgroeiend meisje. 

Uiteraard ook ruimte voor trottoirs en parkeerbonnen! Bo-
venal een mooi staaltje van wat goed overleg brengt.   

Natuurlijk ook de vertrouwde rubrieken over nieuwe bewo-
ners, de pollepel, heemkunde en in het kort een overzicht 
van de opening van ons dorpshuis, de start van café HLS, het 
ondernemerscafé, de algemene jaarvergadering, de nieuw-
jaarsreceptie en nog meer. Tenslotte een mooie column over 
saamhorigheid.

Wij wensen u allen, jong, oud of daartussenin 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, 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

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 
19 februari werd het voorzittersstokje van de 
dorpsvereniging overgedragen van Lies van Campen 
naar Tom Smit. 
Volgens de statuten worden bestuursleden 
benoemd voor 3 jaar met de mogelijkheid dit één 
keer te verlengen.

Wat vind je er van te moeten stoppen, Lies?Wat vind je er van te moeten stoppen, Lies?
Margreet en ik zijn in 2013 gestart, door alle drukte 
in het afgelopen jaar met de verbouwing van de 
Bosduivel en de plannen van Orientalis is onze 
periode met een jaar verlengd. En nu zit het er echt 
op. De tijd is omgevlogen!  Toch vind ik de verplichte 
wisseling heel goed: nieuwe mensen hebben 
nieuwe ideeën. Ook al is het best lastig om nieuwe 
bestuursleden te vinden, niet iedereen houdt van 
vergaderen! Gelukkig konden we ook dit jaar weer 2 
nieuwe leden benoemen: Marion de Jonge en jij.

Hoe kwam je er toe om je kandidaat te Hoe kwam je er toe om je kandidaat te 
stellen voor het bestuur, Tom?stellen voor het bestuur, Tom?

Ik woon nu ruim 2,5 jaar in het dorp aan de 
Joanneslaan. Ik vind het leuk om me in te zetten in 
mijn omgeving en zo mensen beter te leren kennen. 
Zo ben ik nu al actief als beheerder van de WhatsApp 
Buurt Preventie groep in ons dorp. Ook heb ik twee 
jaar in de kascommissie gezeten en de jaarrekening 
gecontroleerd. Ik heb sinds januari meer vrije tijd, 
dus toen Caroline en jij me vroegen hoefde ik niet 
lang na te denken.

Waar ben je trots op, Lies?Waar ben je trots op, Lies?
Ik ben heel blij dat we er als vereniging zo goed voor 
staan: we zijn actief, veel mensen zijn lid en doen 
mee aan activiteiten, nieuwe bewoners voelen zich 
welkom en opgenomen in ons dorp. Dat begint met 

het welkomsttasje, de Oorschelp en het Oorbelletje. 
En vervolgens natuurlijk met het meedoen aan 
activiteiten.
In het afgelopen jaar is het ledenaantal gestegen tot 
265, dat is 83%. Ik ben er best trots op om te merken, 
dat je met zo’n actieve vereniging niet alleen maar 
gezellige dingen kunt organiseren, maar ook samen 
kunt zorgen voor oplossingen waar we uiteindelijk 
als dorp blij mee zijn, zoals bij de verbouwing 
van de Bosduivel, of de oversteekplaats bij de 
Nijmeegsebaan naar de Andreaslaan.
Ik ben heel tevreden dat we daar als bestuur aan 
bijgedragen hebben. En het was super fijn om 
daarbij veel dorpsgenoten te leren kennen. 

Hoe kijk je naar de toekomst van de Hoe kijk je naar de toekomst van de 
dorpsvereniging, Tom?dorpsvereniging, Tom?

Er ligt een heel gezonde basis, we zijn een levendig 
dorp. De dorpsagenda ligt er en er zijn nog volop 
ideeën om hier verder mee te gaan. De Bosduivel 
biedt mogelijkheden tot nieuwe activiteiten, zoals 
het ondernemersnetwerk. De samenwerking met 
het Oranje Comité, de Vereniging 50plus, het bestuur 
van de Bosduivel en de gemeente zijn belangrijk en 
nieuw voor mij. Ik heb er zin in!

Wat ga jij nu doen, Lies?Wat ga jij nu doen, Lies?
Ik blijf lid van de werkgroep duurzaamheid, waarmee 
we veel leuke plannen hebben. En verder heb ik me 
voorgenomen vaak deel te nemen aan de etentjes 
en activiteiten die de Dorpsvereniging organiseert 
in de Bosduivel. Om te beginnen de jaargetijden 
maaltijd soep met de pubquiz op 20 maart!

Terug- en vooruitkijken...Terug- en vooruitkijken...

van devoorzitter(s)

Lies van Campen, oud voorzitter
Tom Smit, nieuwe voorzitter 

De volgende Oorschelp verschijnt half juni 2020.  
Copy aanleveren vóór 1 juni 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: 
Tom Smit, de nieuwe voorzitter van de dorpsvereniging.Tom Smit, de nieuwe voorzitter van de dorpsvereniging.

mailto:oorschelphls@gmail.com 
https://marcelkrijgsman.nl
https://dedruif.nl
https://www.kk.nl
https://www.kk.nl
http://inqasa.nl
https://www.health-consult.nl
https://www.health-consult.nl
https://www.rozenhof.nl
http://www.bazuinzonwering.nl
http://www.voetreflexcoach.nl
https://www.zennijmegen.nl
https://alatoo-travel.com/nl/reizen/
http://www.pullesmakelaardij.nl
http://www.pullesmakelaardij.nl
mailto:oorschelp@gmail.com
http://www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl
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Om 12 uur neemt Gerard Scheen-
stra het woord als voorzitter van de 
Stichting Dorpshuizen. Hij memo-
reert de weg van plan tot realisatie 
van ons dorpshuis zoals het er nu 
uitziet.  
Ook de wethouder, mevrouw Vis-
ser, neemt het woord en prijst de 
voltooiing van dit mooie dorpshuis 
en voorspelt een mooie toekomst 
waarin saamhorigheid binnen ons 
dorp nog meer kansen krijgt.
Dan volgt de bekendmaking van de 
nieuwe naam van ons dorpshuis. 
Een spannend moment, omdat in 
de stemming, eerder gehouden, de 
namen de Bosduivel en de Ploeg 
evenveel stemmen kregen. De uit-
slag van de tweede ronde stemmen 
wordt bekend gemaakt door het 
onthullen van de naam en het wordt 
... De Bosduivel!De Bosduivel!

Dymph Spanhoff, de bedenker van 
de naam, licht de geschiedenis van ’t 
bosduiveltje tot een volwassen Bos-
duivel toe. Ze vertelt dat de naam 
’t Bosduiveltje door haar is bedacht 

voor de oude kleuterschool omdat 
“daar waar zoveel heiligheid om ons 
heen is, de duivel niet ver weg kan 
zijn”.

Na afloop hieven we met zijn allen 
een glas en brachten een toast uit 
op een mooie toekomst voor de 
bezoekers van de Bosduivel.
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Op 14 december klokslag 12 uur vorig jaar vond de Op 14 december klokslag 12 uur vorig jaar vond de 
opening plaats van ons dorpshuis. Na vele maanden opening plaats van ons dorpshuis. Na vele maanden 
van verbouwen en jaren van voorbereiding staat van verbouwen en jaren van voorbereiding staat 
ons dorpshuis vol luister te popelen om haar deuren ons dorpshuis vol luister te popelen om haar deuren 
formeel te openen.  Voor deze gelegenheid was de formeel te openen.  Voor deze gelegenheid was de 
wethouder Annelies Visser, van de gemeente Berg en Dal, wethouder Annelies Visser, van de gemeente Berg en Dal, 
uitgenodigd om de opening te verrichten.  uitgenodigd om de opening te verrichten.    TEKST: Wim de Vries 

Uitslag stemming 2de Ronde over de naam van ons Uitslag stemming 2de Ronde over de naam van ons 
verbouwde dorpshuis!verbouwde dorpshuis!

Het was dit keer geen nek aan Het was dit keer geen nek aan 
nek race. De Bosduivel bleek flink nek race. De Bosduivel bleek flink 
favoriet.favoriet.

Er zijn 140 stemmen uitgebracht. 24 Er zijn 140 stemmen uitgebracht. 24 
per e-mail en 116 stemmen via het per e-mail en 116 stemmen via het 
stemformulier. stemformulier. 
De Bosduivel kreeg 85 stemmen, De De Bosduivel kreeg 85 stemmen, De 
Ploeg 55.Ploeg 55.

Tijdens de ALV van de Dorpsvereniging zijn alle bestuurs-
leden van ’t Zaaltje, Gerard Scheenstra, Helmy Schellens, 
Sabine Krasenberg en René Jansen in het zonnetje gezet en 
met het traditionele tegeltje (een collectors item!) bedankt 
voor hun inzet in hun bestuursperiode waarin het volledige 
bouwproces centraal stond. Zie voor een fotoverslag elders 
in deze Oorschelp.

Wie zijn de nieuwe bestuursleden van De Bosduivel?Wie zijn de nieuwe bestuursleden van De Bosduivel?
Per 24 februari jl.  is het nieuwe bestuur van Dorpshuis de 
Bosduivel aangetreden en als volgt samengesteld: Han 
van Wijk (voorzitter), Wim Wispelweij (secretaris), Sabi-
ne Krasenberg (penningmeester). Ook is er een voorlopig 
exploitatieteam samengesteld bestaande uit: Wim de Witte, 
Anna Mourits, Coosje Brunnekreeft en Wim Wispelweij als 
linking-pin naar het bestuur. 
Daarnaast is er inmiddels ook een aantal vaste vrijwilligers 
die een bijdrage leveren aan optimale ondersteuning: zoals 
Bob Smulders en Wilma Tak, Bert Peters, Annelies van 
Gunst, Theo en Els de Witte.

Doelstelling van het bestuur: wat willen jullie graag berei-Doelstelling van het bestuur: wat willen jullie graag berei-
ken met de nieuwe Bosduivel? ken met de nieuwe Bosduivel? 
“Het belangrijkste is”, zegt Han, “dat er enthousiast gebruik 
gemaakt wordt van het dorpshuis en dat er veel ontmoetin-
gen zullen zijn tussen de dorpsgenoten.” 
Wim Wispelweij gaat lachend nog een stapje verder: “mis-
schien ontmoeten we elkaar op termijn niet meer thuis maar 
in De Bosduivel zoals men bijv. in België “op café gaat”. Het 
ideaalbeeld is voor ons dat het niet alleen een ontmoetings-
plek is maar ook een gevoel geeft van: “dit is van ons samen” 
als in een gezamenlijke huiskamer. Van, voor en door het 
dorp.”
“Ja, precies”, zegt Han, “dat mensen er energie van krijgen, 
zowel van het meehelpen, als het meedoen.” “Ons dorp, 
vervolgt hij, “is eigenlijk een beetje een “slaapdorp” geweest. 
We willen kort gezegd weer terug naar het ouderwetse dorp. 
Doordat je elkaar beter leert kennen, wordt het leuker. Hoe 

meer je elkaar tegenkomt, hoe gewoner het wordt om elkaar 
weer op te zoeken.”  

Welke veranderingen zijn daarvoor nodig om dat ideaal te Welke veranderingen zijn daarvoor nodig om dat ideaal te 
bereiken? bereiken? 
“De Bosduivel moet een aantrekkelijke plek zijn qua sfeer, 
waarin de zaken goed geregeld zijn zoals helderheid over 
openingstijden, maar waar het ook schoon en opgeruimd 
is. We willen de voorwaarden creëren om die ontmoeting te 
realiseren: daar hoort goed gastheer-/gastvrouwschap bij.” 
Wim geeft aan daarnaast ook ruimte te zien voor niet-com-
merciële activiteiten, zoals een prikpost voor de jaarlijkse 
griepprik bijvoorbeeld of een postagentschap/pakket-op-
haalpunt of voor het ophalen van regionale groentepakket-
ten. Er is van alles denkbaar – binnen de gegeven kaders - “en 
daar gaan we ons de komende tijd ook over buigen.” 

Wat is de rol c.q. invloed van de Gemeente Berg & Dal in De Wat is de rol c.q. invloed van de Gemeente Berg & Dal in De 
Bosduivel?  Bosduivel?  
Han geeft aan dat de Gemeente een jaarlijkse subsidie 
verleent van € 2.500,-- en dat is ongeveer 1/7 van de totale 
inkomsten. “De grap is overigens wel dat er aan de kosten-
kant onder de post WOZ-belasting een soortgelijk bedrag 
moet worden afgetikt. Per saldo betalen we de gemeente 
met hun eigen subsidie. 
Verder is het zo dat de Gemeente Berg en Dal graag een 
beetje op afstand staat van de dorpshuizen in de verschil-
lende dorpskernen van de Gemeente Berg en Dal. Het beleid 
is dat daar waar zij nog zelf eigenaar waren van dorpshuizen 
ze doende zijn om dat in een aparte entiteit te brengen. 
De Gemeente heeft dus verder geen invloed en wil die ook 
niet hebben.” 

Hoe zit het verder met de financiële middelen van het Hoe zit het verder met de financiële middelen van het 
Dorpshuis?Dorpshuis?
“De inkomsten komen natuurlijk uit de zaalhuur vanuit de 
cursussen en de barinkomsten.
Daarnaast stellen we jaarlijks het Dorpshuis beschikbaar 
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Dorpshuis de Bosduivel
Nieuw bestuur van start  

Het Dorpshuis De Bosduivel is weer gestart na een intensieve verbouwing en de officiële Het Dorpshuis De Bosduivel is weer gestart na een intensieve verbouwing en de officiële 
opening net voor de Kerst. De plooien uit het verleden zijn gladgestreken en er is letterlijk en opening net voor de Kerst. De plooien uit het verleden zijn gladgestreken en er is letterlijk en 
figuurlijk ruimte gekomen voor activiteiten voor en door onze dorpsbewoners. figuurlijk ruimte gekomen voor activiteiten voor en door onze dorpsbewoners. 
Er wordt al flink gebruik gemaakt van het verbouwde dorpshuis, zo zal verderop in dit artikel Er wordt al flink gebruik gemaakt van het verbouwde dorpshuis, zo zal verderop in dit artikel 
blijken, maar er is nog genoeg gelegenheid voor nieuwe initiatieven. blijken, maar er is nog genoeg gelegenheid voor nieuwe initiatieven. 
We spreken met de kersverse voorzitter Han van Wijk  en secretaris Wim Wispelweij die per We spreken met de kersverse voorzitter Han van Wijk  en secretaris Wim Wispelweij die per 
24 februari jl. zijn benoemd.  24 februari jl. zijn benoemd.  TEKST: Caroline Wienen-Poos
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tijdens de Vierdaagse en dat is een aanzienlijke bron van 
inkomsten. 
Aan de kostenkant verwachten we in de toekomst veel min-
der uit te geven aan energie. Het oude dorpshuis was slecht 
geïsoleerd en er is daarom bij de verbouwing veel aandacht 
aan duurzaamheid besteed. We willen verder nog onderzoe-
ken of we zonnepanelen op het dak kunnen plaatsen om de 
energiekosten op termijn nog verder te drukken. 
We hebben duurzaamheid dan ook nadrukkelijk in onze 
aandacht. 
Terugkomend op de barinkomsten: normaliter vormen deze 
inkomsten voor dorpshuizen een belangrijke inkomstenbron; 
dit is bij De Bosduivel nog niet zo; wat dat betreft kan het 
alleen maar beter worden, omdat we meer mensen ver-
wachten en we hopen dat de cursusdeelnemers het nu ook 
gezellig vinden om nog even in de bar na te praten onder het 
genot van een lekker kopje koffie of een (fris-)drankje.” 

Een overstapje van middelen naar mensen, de belangrijkste Een overstapje van middelen naar mensen, de belangrijkste 
succesfactor: wie zijn de belangrijkste partners van het succesfactor: wie zijn de belangrijkste partners van het 
Dorpshuis?Dorpshuis?
“Het grootste deel van de inkomsten komt van het gebruik 
van succesvolle activiteiten waar veel mensen aan mee 
doen: de Vereniging 50+ (voorheen de KBO) is een heel 
belangrijke partner, evenals de twee Bridgeclubs die 3 dagen 
per week bridgedrives organiseren!
En de Dorpsvereniging is natuurlijk een belangrijke partner 
met een uitgebreide jaarkalender.
Maar ook Luisteren naar Muziek is een succesvolle cursus 
waar veel mensen aan deelnemen. Ook willen we de vele 
trouwe gebruikers die al jarenlang een zaal van ons huren 
hier niet vergeten!

Qua facilitering zijn de mensen van het exploitatieteam met 
de vaste vrijwilligers natuurlijk onmisbaar. De actie van Anna 
Mourits om vrijwilligers voor De Bosduivel te werven heeft 
een aantal mensen opgeleverd en het zou fijn zijn als er zich 
nòg meer vrijwilligers aanmelden die zich op vaste momen-
ten in de week  beschikbaar stellen zodat we een rooster 
kunnen opstellen waarop iedereen maar 1 tot 2 dagdelen 
per maand  beschikbaar hoeft te zijn. Op die manier creëren 
we een groot draagvlak met geringe draaglast voor ieder-
een. We doen hierbij een oproep om je aan te melden als 
vrijwilliger via debosduivel@gmail.com 
Dan wordt onze missie “VAN, VOOR & DOOR HET DORP 
daadwerkelijk gerealiseerd!”

Welke zaken naast het realiseren van het rooster van vrij-Welke zaken naast het realiseren van het rooster van vrij-
willigers gaan jullie op korte termijn realiseren? willigers gaan jullie op korte termijn realiseren? 
“De buitenboel verdient nu het eerste aandacht”, zegt Han. 
“In het voorjaar willen we de  plannen voor een aantrekkelij-
ke tuin gaan uitvoeren onder leiding van Huub Schoot.
Daar hebben we wel een aantal mensen voor nodig met 
groene vingers! Zij kunnen zich bij Anna Mourits aanmelden 
via debosduivel@gmail.comdebosduivel@gmail.com “.

Regelmatig wordt vanuit het dorp de vraag gesteld waarom Regelmatig wordt vanuit het dorp de vraag gesteld waarom 
er voor zo’n klein dorp twee verenigingen zijn: De Dorps-er voor zo’n klein dorp twee verenigingen zijn: De Dorps-
vereniging Heilig Landstichting & Dorpshuis de Bosduivel: vereniging Heilig Landstichting & Dorpshuis de Bosduivel: 
wordt het niet tijd voor een fusie? wordt het niet tijd voor een fusie? 
Han licht toe dat de Dorpsvereniging, het Oranje-Comité 
en De Bosduivel al veel meer samen optrekken dan voor-
heen door linking-pin constructies tussen de verschillende 
verenigingen: zo is Han als voorzitter van De Bosduivel ook 
penningmeester in het bestuur van de Dorpsvereniging en is 
Jaap Festen bestuurslid van zowel het Oranje-Comité als de 
Dorpsvereniging. “Op die manier houden we de lijnen kort en 
is communicatie en samenwerking makkelijker. 
We moeten ook niet vergeten dat de voormalige Stichting 
Gemeenschapshuis t Zaaltje een hele historie heeft: het 
dateert van 1923. (zie artikel over de Jubelzaal in de vorige 
Oorschelp). 
De Dorpsvereniging dateert pas van 2007 en is opgericht 
voor activiteiten ter bevordering van de sociale cohesie. 
Tegenwoordig kun je zeggen dat De Bosduivel faciliteert en 
de Dorpsvereniging de spil vormt voor die sociale cohesie. 
Daar horen de activiteiten in De Bosduivel bij. Daarom is het 
logisch dat de Dorpsvereniging en de Bosduivel veel meer 
operationeel met elkaar afstemmen. 
De Dorpsvereniging helpt De Bosduivel bij de communicatie 
naar het dorp via het Oorbelletje, de Oorschelp, dorpsmail 
van de dorpsomroeper en de website. Die website van de 
dorpsvereniging zal binnenkort worden uitgebreid met een 
aantal pagina’s waarop de organisatie en de activiteiten in 
De Bosduivel een plaats krijgen. 
Er zijn echter economische en rechtspersoonlijke redenen 
om de beide entiteiten gescheiden te houden.”

Wim en Han merken tenslotte op dat de gebruikers van 
de Bosduivel nu al veel plezier hebben van het verbouwde 
dorpshuis De Bosduivel. “Dat is alvast bereikt en dat moeten 
we nog meer gaan uitbouwen!” 

Wat zijn de openingstijden van het Dorpshuis? Wat zijn de openingstijden van het Dorpshuis? 
“Het dorpshuis is door de week in principe open -wanneer er 
activiteiten zijn-  van 9.00 uur tot 23.00 uur. Op zaterdag tot 
20.00 uur. Zondags zijn er geen activiteiten.
We zorgen ervoor dat er in principe iemand van het exploi-
tatieteam en vrijwilligers aanwezig is tijdens de activiteiten. 
Momenteel hebben we nog niet genoeg vrijwilligers om 
volledige openstelling voor vrije inloop te realiseren.” 

Zie voor meer informatie over openingstijden, reserveringen, 
zaalhuur en de cursusagenda:
www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nlwww.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl
Kijk dan onder Dorpshuis De Bosduivel. 
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Wij woonden al in Nijmegen, in een groot huis en in een 
vriendelijke buurt met veel speelkameraadjes. Toen ik jong 
was kon je daar met alle kinderen uit de buurt samen binnen 
en buiten veel beleven en ook veel van elkaar leren. 
Mijn vader had in zijn kinderjaren in Midden-Limburg in een 
dorp gewoond en wilde daardoor later met zijn gezin graag 
buiten wonen. Mijn moeder had er geen problemen mee, 
maar had zich van tevoren geen goed beeld gevormd van de 
locatie waar hij naar toe wilde. Het stukje bosgrond aan de 
Nijmeegsebaan, aan de voet van Dekkerswald, zou de ideale 
woonplek zijn. Daar dacht men op het gemeentehuis in 
Groesbeek anders over. Na 3 maanden van afwijzingen, ging 
de betreffende ambtenaar over stag, omdat hij de dagelijkse 
druk van mijn vader beu was. Het huis dat hij in 1952 liet 
bouwen staat nog steeds aangehaakt aan de bewoonde 
wereld, met aan drie zijden bos. Op de foto van het huis is 
de ingang van de ene woning te zien in de voorgevel en de 
ingang van de ander woning is in de rechter  zijgevel. Het 
leek mijn vader prachtig om dichtbij de ‘Nebo’ te wonen. De 
paters Redemptoristen uit het Nebo klooster, opgeleid in 
welsprekendheid, waren boeiend om naar te luisteren.

Alles liep anders
In 1952 heerste er nog ernstige woningnood. Daarom kon 
architect Goorhuis uit Heilig Landstichting geen ontwerp 
maken zoals hij en mijn vader dat van plan waren. Er mocht 
slechts een dubbel huis komen met een strakke voorgevel. 
Een oom, die binnen afzienbare tijd uit Indonesië zou komen, 
was bereid één van de twee woningen van mijn vader te ko-
pen. Tot dan moest het verhuurd worden. Tussen het nieuwe 
dubbele huis en hotel ‘Sionshof’  woonde de toen al heel 
oude opa Theunissen. Uit ergernis, dat naast hem een huis 
gebouwd was, liet hij, toen wij er kwamen wonen, een open 
riool aanleggen op de grens van onze achtertuin. In opdracht 
van de gemeente is dat ongedaan gemaakt. 
Mijn vader was bezig een verzekeringsmaatschappij op te 
bouwen en door zijn succes lukte het hem om het huis van 
mijn oom terug te kopen. Tussen onze twee woningen liet 
mijn vader een doorgang maken met een schuifdeur als 
afscheiding. Beide huizen waren voorzien van een gemeen-
schappelijke hete luchtverwarming. Op iedere hoek van het 
huis was een huistelefoon aangelegd om met elkaar te com-
municeren. Zo kon het heen en weer rennen van de kinderen 
worden beperkt.

In 1954 was ons gezin compleet met vijf jongens en vier 
meisjes. In de loop van de tijd ontstonden de namen ‘jon-
genshuis’ en ‘meisjeshuis’. De jongens sliepen op nr. 45 en de 
meisjes op nr. 47. Enkelen zaten op kostschool. Mijn moeder 
had gelukkig meerdere mensen om haar werk uit handen te 
nemen. Zij deed zelf de dagelijkse inkopen per telefoon, om 
9.30 uur ‘s morgens belde zij de bakker, de slager, de groen-
teman en de kruidenier om de bestellingen voor die dag door 
te geven. Alles werd thuis bezorgd. Zij durfde de kinderen 
niet aan de hulpen over te laten en zelf naar die winkels 
te gaan i.v.m. het steeds drukker wordende verkeer op de 
Nijmeegsebaan. Er zou maar eens één van de kinderen zo de 
straat oprennen. Zij reed bovendien geen auto en het fietsen 
had zij verleerd. 

Weinig speelkameraadjes, maar wel veel 
religieuzen
In een kring om ons heen lagen veel kloosters: op Dekkers-
wald woonden de Zusters Onder de Bogen, tegenover ons 
in het bos, in huize ‘Nieuwland’ hadden de Vrouwen van 
Bethanië hun onderkomen. Als ik mijn huiswerk maakte zag 
ik de nonnen vanuit mijn raam dartel rond rennen in het 
bos. De Montfortanen, met hun klooster bij de ingang naar 
de begraafplaats, zag ik regelmatig brevieren langs het voet-
balveld tussen ‘de Nebo’ en Heilig Landstichting. Regelmatig 

Mijn jeugd in Heilig Landstichting 1952 – 1964
Waarom mijn vader met zijn gezin in Heilig Landstichting ging wonen

TEKST: Loes (Louise) Lecluse

vijf gezinsleden op een bankje tegenover ons huis.

mailto:debosduivel@gmail.com
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ging ik achter hen aan lopen met mijn schrift vol woorden 
die ik uit het hoofd moest leren. Als ik thuis kwam had ik 
het onder de knie. Rechts van de Cenakelkerk staat nog 
steeds de pastorie en links ervan baden de Zusters van de 
Eeuwigdurende Aanbidding achter tralies. Verderop, voorbij 
de Meisjesschool, zaten de slotzusters Clarissen. Ik moest 
er van mijn moeder regelmatig handwerkjes laten maken. 
Als ik bij zuster portier naar binnen keek, zag ik de op de 
muur de geschilderde tekst “Zo goed is God”. Onderaan de 
Nijmeegsebaan zat weer een andere congregatie, namelijk 
de zusters van Jezus, Maria en Jozef. Zij verzorgden het 
onderwijs op de M.M.S. ‘Mariënbosch’.
Ons gezin had het meeste contact met de Redemptoristen 
en hun seminarie. Wij leverden misdienaars en bruidjesleid-
sters om te assisteren bij de processies. Mijn vader leende 
zijn voeten op Witte Donderdag bij de voetenwassing in de 
Heilige Week. Enkelen van ons gingen elke morgen naar de 
vroegmis, waaronder ik. Op doordeweekse dagen konden 
gelovigen gaan zitten waar zij wilden. Op zon- en feestda-
gen was dat anders. Voorin de kerk bevonden zich de vaste 
plaatsen met naambordjes, voor een jaar vooruit betaald, 
erachter werd het steeds goedkoper om te zitten, te be-
ginnen met 25 cent p.p. De laatste banken deden 5 cent en 
achterin staan was gratis.
Na de Heilige Mis vroeg de koster, broeder Felix, een keer 
aan mij of ik gewijd vuur wilde halen bij de Vrouwen van 
Bethanië, want de Godslamp was uitgewaaid. Ik vond dit 
een hele eer en kwam op de fiets terug met een flakkerend 
heilig vuurtje.
Wij hadden een hond, een boxer, genaamd Jolo. De kleine 
kinderen trokken hem wel eens een pyama aan. Omdat hon-
den in die tijd niet aangelijnd hoefden te zijn kon Jolo zichzelf 
uitlaten. Op zondagochtenden, als het erg stil was in huis, 
wist hij precies waar wij waren. Als de hoogmis uitging zat 
hij in pyama vaak in het halletje van de ‘Nebo‘, vlak voor de 
draaideur, te wachten tot wij naar buiten kwamen. Niet alle 
kerkgangers waren hierop gesteld.
 
Pater Mathot, beeldhouwer, en mijn vader, amateur-schil-
der, spraken graag over kunst. Hij mocht met mijn vader 
meerijden, als die afspraken had ergens in het land. Na de 
zondagse hoogmis kwam hij meestal even koffie-verkeerd 
bij ons drinken.
In het klooster werden vaak films gedraaid voor de semina-
risten. Als er iets gezelligs te doen was werden wij uitgeno-
digd om te komen. Dan dwaalden wij door de lange gangen 
met voor ieder raam harige cactussen, die op onze lachspie-
ren werkten.

Weinig kinderen, maar wij hadden elkaar
Wij hadden elkaar, maar op school of in clubs ontstonden 
ook vriendschappen. De jongeren gingen naar de jongens- 
of meisjesschool in Heilig Landstichting. Ik bleef de lagere 
school afmaken op de Groesbeekseweg en ging daarna naar 

het gymnasium in het voormalige ‘Mater Dei’. Mère Gregoria 
prees mijn vader, dat hij ons huis de naam ‘Domus Aurea’, uit 
de litanie van Maria, had gegeven. De latere bewoner heeft 
de gouden letters meteen van de muur laten halen.
In mijn vrije tijd hield ik van lezen. Ik moest mij wel onzicht-
baar voor mijn moeder opstellen, om niet steeds aange-
sproken te worden om vergeten boodschappen te halen bij 
de Spar of andere klusjes te moeten doen. Ik ging liever in 
bomen klimmen, kuilen graven, bosbessen plukken. Ik deed 
mee met mijn broertjes en een grote buurjongen om een on-
deraardse gang aan te leggen. Wij gingen ook samen fietsen, 
wandelen en schaatsen op de vijver van het klooster in de 
Meerwijk. Maar ik hielp thuis heus ook wel mee met bijvoor-
beeld voorlezen en stoeien met de kleintjes en de groten 
helpen met wat dan ook.

Een buurjongen van tien, uit het hotel Sionshof naast ons, 
had een leuk idee. Ik was toen twaalf jaar oud. Hij stelde 
voor om samen te roken. Eerst een sigaar, dan een pijp, 
dan een sigaret en toe een shagje. Ik had thuis shag en een 
shagdoosje gevonden en hij haalde alles uit een lade in het 
hotel. We bouwden een hutje achterin het bos, stalden alles 
uit op de grond met een spuugbakje ernaast en gingen op 
onze buik liggen te roken. Het ritueel daarna was samen 
bessen zoeken en erop kauwen en uitspugen. Zo konden 
ze thuis niet ruiken dat we gerookt hadden. We zijn nooit 
misselijk geworden en nooit betrapt. Naast de voormali-
ge school voor meisjes in Heilig Landstichting was er het 
Zaaltje. Daar was er af en toe een toneelvoorstelling door de 
grote meisjes die in onze parochie woonden. Wij gingen er 
natuurlijk altijd naartoe. 

Wij hebben samen een heerlijke tijd gehad aan de bosrand. 
Een zorgeloze basis voor de toekomst. 

“Eigenlijk hadden we moeten beginnen met onze grootste hobby: wandelen. Minimaal lopen we elke 
dag een uur om aan onze dagelijkse trainingsarbeid te komen. Maar natuurlijk ook omdat we ervan 
houden om eventjes stevig door te stappen.” Aan het woord is Monique Zeegers (1964) die samen 
met Bart Vaissier (1957) sinds kort in de Lucaslaan is komen wonen. We zitten in de ruime kamer met 
een professionele open kookruimte aan een mooi ontworpen tafel. Een strakke, moderne inrichting, 
houtkachel, geschuurde eiken planken op de vloer. We zitten al aan het tweede kopje thee als de 
wandelhobby ter tafel komt. Maar ja, er is ook zoveel te vertellen. TEKST: Jan de Koning

nieuwe bewoners
Monique Zeegers en Bart Vaissier  | Lucaslaan 19

Bij binnenkomst valt als eerste een schilderij op van een 
bruiloft. “Daar zit vast een verhaal achter.” Inderdaad, het 
schilderij is ‘live’ gemaakt tijdens de bruiloft van Bart en 
Monique, vijf jaar geleden. “Het was een cadeau van onze 
kinderen. Wij zijn wat je noemt een samengesteld gezin.” 
Bart bracht twee zonen mee, Olivier (25) en Sebastiaan (34), 
en twee dochters, Charlotte (26 en Sanne (31). Monique deed 
met Damiaan van 20 en Doran van 23 haar kinderduit in het 
nieuwe familiezakje. “Niet altijd even gemakkelijk, een huis 
vol puberende jongeren van twee verschillende bloedgroe-
pen en een leeftijdsverschil van 14 jaar. Maar met vallen en 
opstaan zijn we er toch goed uitgekomen. En toen we hier 
kwamen wonen gingen de laatste twee thuisblijvers ook op 
kamers. Dus nu hebben we het rijk alleen. En in april komt 
het eerste kleinkind, een jongen.” vertelt Bart trots. Monique 
vult aan: “Het is wel een overgang en een stuk stiller in huis. 
Nu de kinderen uitzwermen, op kamers zijn, of getrouwd 
dient ons huis soms alleen nog als opslag.”

“Zo’n 15 jaar geleden, we zaten allebei in ren-club ‘De Vrije 
Lopers’, liep Monique vóór mij, toen ze struikelde over een 
tak of boomstronk en een flinke smak maakte. Ik dacht: ‘ein-
delijk een vrouw die voor me gevallen is’, en hielp haar over-
eind. We zijn samen verder gerend, een biertje gaan drinken, 
naar de film gegaan, uit eten, blijven rennen en uiteindelijk 
getrouwd.” Het rennen is nu overigens wel teruggebracht 
tot wandelen, fietsen en zingen in een koor. “Je wordt wat 
ouder en je hoeft niet meer zo nodig het schuim uit je mond 
te fietsen, omdat je die jonge gasten persé bij wilt houden. 
Nee, gewoon je eigen tempo houden, dat werkt het beste.” 
filosofeert Bart als we het onderwerp ‘hobbies’ aanstippen. 
Het prachtige fornuis heeft overigens bij beiden een nieuwe 
passie gewekt: koken. “We zijn bij een kookclub gegaan en 
experimenteren er lustig op los. Maar soms vinden we het 
ook leuk om bijvoorbeeld naar Berg en Dal te lopen, daar te 
eten en dan weer terug. We noemen dat energieneutraal 
wandelen.” lacht hij. 

Bewegen vormt het DNA van Monique en Bart. Geschoold 
als sociaal geografe en werkend als ambtenaar bij een 
gemeente kroop voor Monique de tijd voorbij. “Veel te 
langzaam en te stroperig. Dus toen heb ik een didactische 
aantekening gehaald en heb me gespecialiseerd in bewe-
gen.” Monique is verbonden aan de HAN als docent sport-
kunde. De afgelopen 10 jaar is zij bezig met het vraagstuk 
van de vitale samenleving. “Hoe kunnen mensen gezond 
ouder worden? En hoe maak je dan de goede combinaties 
van beweging, leefstijl en voeding? Naast colleges geven 
betekent dat nieuw (les)materiaal ontwikkelen en begelei-
den van studenten bij hun stages in alle mogelijke sport- en 
bewegingsgebieden. Ik geniet daarbij vooral van de vrijheid 
en de bewegingsruimte die ik krijg in mijn werk.” 

Bart beweegt zich -behalve op de racefiets- in het com-
merciële spel van Rodruza; inderdaad bakstenen. “Al meer 
dan 30 jaar werk ik als verkoopmanager met veel partijen 
in binnen- en buitenland op een markt die voortdurend 
in beweging is. Nieuwe klanten werven, het netwerk van 
bestaande klanten onderhouden en altijd bijblijven op het 
vakgebied, de nieuwste producten kennen. Ja, als je me m’n 
gang laat gaan kan ik over bakstenen uren blijven praten.” 
Bart vertelt dat er de laatste jaren een enorme ontwikkeling 
is geweest. “Ik praat liever over ‘gevelbekleding’, ‘steenstrips’ 
en andere innovaties in bakstenenland.” Op mijn vraag over 
de belangrijkste vernieuwingen steekt Bart inderdaad van 
wal en vertelt over de circulaire aspecten in de bouw, over 
gevelplaten, stapel- en kliksystemen die door robots op 
piepschuim worden geplakt en die later weer kunnen wor-
den hergebruikt.  

“We zijn blij met ons huis in Heilig Landstichting en voelden 
ons meteen al welkom door het bezoek van de straatcon-
tactpersoon. Vanuit de Houtlaan zochten we ‘iets kleiners’ 
en ‘iets aan de bosrand’. Nou, dat laatste is in elk geval 
gelukt. We voelen ons bevoorrecht dat we direct uit huis het 

het huis van de familie Lecluse aan de Nijmeegsebaan
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Nieuwjaarsreceptie 11 januari 2020
Het was aangenaam druk op de nieuwjaarsreceptie van onze dorpsvereniging en dorpshuis. Naast een aantal korte praatjes van 
o.a. de scheidende voorzitters nam Lies van Campen ook het afscheid van Pim Spaan voor haar rekening. Lies prees de inzet van 
Pim voor onze dorpsvereniging en overhandigde hem het onvermijdelijke tegeltje van verdiensten. Het lokaal muzikantenduo 
met zang van Anna en piano van Douwe viel goed in de smaak bij de dorpsbewoners.  De soul en jazz die zij lieten horen was 
smaakvol en passend bij de goede sfeer. Natuurlijk werd er ook getoast op het nieuwe jaar. 
Een goed begin van vast een mooi rond 2020. FOTO’S en TEKST : Wim de Vries 
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bos in kunnen lopen, of het nu naar de 
Zweef-in is, de N70 route, de Ooijpolder 
of het rondje rond de golfbaan. 

Laatst hadden we een collega uit het 
westen van het land op bezoek. Hij was 
helemaal euforisch over de natuur en 
de stilte om ons heen. Jullie zijn hier wel 
erg verwend, vond hij. En al zijn we er 
inmiddels aan gewend, we voelen ons 
inderdaad nog steeds verwend.”

Parkeerperikelen
In het najaar van 2019 waarden er super-actieve BOA’s door de fluisterstille straten van ons In het najaar van 2019 waarden er super-actieve BOA’s door de fluisterstille straten van ons 
dorp. Parkeer- BOA’s wel te verstaan! Waarom? Omdat parkeren met twee wielen op de stoep dorp. Parkeer- BOA’s wel te verstaan! Waarom? Omdat parkeren met twee wielen op de stoep 
-gemeengoed in ons dorp- niet mag volgens de wet. -gemeengoed in ons dorp- niet mag volgens de wet. 
Is dat dan gevaarlijk? Nee, dat niet. Veel stoepen zijn zo smal en hobbelig dat je er sowieso Is dat dan gevaarlijk? Nee, dat niet. Veel stoepen zijn zo smal en hobbelig dat je er sowieso 
niet kunt lopen. Dus de meeste bewoners, van jong tot oud, lopen en spelen met stepjes, niet kunt lopen. Dus de meeste bewoners, van jong tot oud, lopen en spelen met stepjes, 
hondjes, rollators of wandelstokken op straat. De 30 km zone wordt daarmee als het ware hondjes, rollators of wandelstokken op straat. De 30 km zone wordt daarmee als het ware 
afgedwongen. Maar het is wel de wet, het zijn de regels. En die moeten gehandhaafd.  afgedwongen. Maar het is wel de wet, het zijn de regels. En die moeten gehandhaafd.  
TEKST: Jan de Koning

Vanwege dat foutparkeren kregen verschillende bewoners in 
de Petruslaan, de Lucaslaan en de Andreaslaan waarschu-
wingen en sommigen zelfs een bon van de actief handha-
vende, dienstdoende BOA, de Buitengewoon Opsporings 
Ambtenaar.

Een parkeergedupeerde belt de gemeente: “Kunnen we 
overleg hebben met de BOA zodat hij/zij het bonnen- en 
waarschuwingenuitschrijven achterwege laat?” “Nee, daar 
gaat een BOA niet over. Die kan en mag alleen handhaven. 
Dan moet u de beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer heb-
ben.” Om het kort te houden: de beleidsmedewerker Verkeer 
en Vervoer wil de zaak ‘dorpsbreed’ aanpakken en met een 
groepje bewoners praten over een oplossing “die niet uitgaat 
van een gedoogconstructie”. Tot zover de stand van zaken 
eind december. 
De beleidsmedewerker wil graag dat nog een collega aan 
het gesprek deelneemt. Maar door het kerstreces zijn er in 
december geen mogelijkheden meer voor een goed gesprek. 
De zaak wordt over de jaarwisseling heen getild.  
“Kunnen er dan tijdens de overlegfase geen waarschuwin-
gen en bekeuringen worden uitgeschreven?” “Nee, wij zijn 
als wegbeheerder alleen voor inrichting en onderhoud. Wij 
gaan niet over handhaving. Daarvoor moet u bij de BOA of 
de wijkagent zijn, begrijpt u?” 
De beleidsmedewerkers vragen de dorpsbewoners nog 
om onderling te overleggen over de gewenste situatie. Zijn 
trottoirs wel noodzakelijk? Hoe breed moeten eventuele 
parkeerplaatsen zijn? Waar is -gelet op de breedte van de 
straat- überhaupt parkeren mogelijk? “Als u ons uw ant-
woorden kunt laten weten dan laten wij uitrekenen wat het 
kost om de situatie aan te passen. Daarna schatten we in of 
het reëel is om dit te doen, of wat eventuele alternatieven 
zijn.” 
De ‘dorpsbrede’ gespreksgroep bereidt zich terdege voor. 
Van bijna alle straten worden foto’s gemaakt en voorzien 
van zichtlijnen en mogelijkheden voor een ‘rabatstrook’. 

Een wat? Een rabatstrook. Dat is een streep op de weg die 
aangeeft, dat je daar niet alleen mag lopen, maar ook mag 
parkeren. Bij de voorbereiding ontdekt de gespreksgroep dat 
ons dorp kan bogen op een hoge ‘wegbedekkingsdiversiteit’: 
stoeptegels, straatklinkers in zigzagverband, gewone klin-
kers in wild verband, waalsteentjes en korte klinkerkeitjes. 

Eind januari vindt het gesprek plaats. Een buitengewoon po-
sitief gesprek. Wat blijkt? De verschillende afdelingen binnen 
de gemeente kunnen uitstekend met elkaar communice-
ren. Verkeersbeleid had overlegd met Vervoer, Vervoer had 
afgestemd met de BOA’s  en de politie. En samen hadden zij 
een verassende conclusie getrokken. De wegstroken waar 
dorpsbewoners hun auto’s gedeeltelijk op parkeren zijn geen 
trottoirs in de zin van de wet. Hoe dat kan? Uit jurispruden-
tie blijkt dat een trottoir pas een trottoir is als er 8 tot 12 
cm hoogteverschil is ten opzichte van de rijweg. Bovendien 
moet dat hoogteverschil nagenoeg verticaal zijn. Wat een 
geluk dat in ons dorp de voetpaden bijna overal op gelijke 
hoogte liggen als de weg. Wat een vrijheid dat dorpsbewo-
ners, van jong tot oud, met hun speeltjes, hondjes, rollators 
of wandelstokken midden op straat kunnen lopen. Wat een 
geluk dat zij daarmee de 30 km zone als het ware afdwin-
gen. Gelukkig maar dat er regels zijn. En BOA’s om snel-
heidsmaniakken aan te pakken.

P.S. De conclusie van de ge-
meente over de wegstroken 
in ons dorp die geen trottoirs 
zijn is te lezen op de website 
van de dorpsvereniging.
(www.dorpsverenigingheilig-(www.dorpsverenigingheilig-
landstichting.nl)landstichting.nl)
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Om de groente uit ons kleine groentetuintje wat aan te 
vullen ontvangen wij wekelijks een biologisch groentepakket 
van tuinderij de Lijsterbes. Hierin zit regelmatig pompoen. 
En na veel pompoensoep gegeten te hebben maken we 
tegenwoordig vaak pompoen risotto. 

Het recept voor deze risotto is dus helemaal zelf bedacht. 
Door de pimenton, de pecorino, de geroosterde noten en de 
citroenschil heeft dit gerecht een uitgesproken smaak.
 

Eigen pompoen risotto
Ingrediënten voor 4 personen:Ingrediënten voor 4 personen:
• een zak diepvries erwten 
• Een pompoen
• Een pak risotto ( ongeveer de helft heb je nodig) 
• Rasp van de schil van een citroen
• Rozemarijn
• 1,5 liter groentebouillon
• Pecorino kaas 
• Twee handen vol gehakte hazelnoten/gemengde noten
• Pimenton (gerookt paprika poeder)
• Peper/zout 
• Olijfolie
• Boter

Bereiding:Bereiding:
Snijd de pompoen in dobbelsteentjes. Sprenkel er olijfolie, 
naar smaak peper/zout en een theelepel pimenton over-
heen. Meng dit goed. Rooster het op een bakpapier ongeveer 
30 minuten op 180 graden in de oven.

Maak ondertussen de bouillon. Kook de erwten daarin en 
schep ze er uit. 

Verhit in een hapjespan een flinke scheut olijfolie. Risotto er 
doorheen roeren zodat alle korrels een laagje olie hebben. 

Rozemarijn erbij. Dan steeds een soeplepel bouillon erbij tot 
de risotto gaar is. Citroenrasp, erwten, twee eetlepels peco-
rino en eventueel klontje boter. Deksel erop en vijf minuutjes 
laten rusten.

Noten een beetje met een vijzel kapot maken en bakken met 
boter en eventueel wat zout in koekenpan. 

Risotto op bord scheppen. Stukjes pompoen, noten en ge-
raspte pecorino eroverheen. 

Lekker met een groene salade. 

Eet smakelijk!  Mischa de Vries

 

De pollepel geven we door aan: Marjolein, Kick, Lisa en Iris. 
Zij wonen aan de Profetenlaan 19.
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“Als ik de auto tussen de oude bomen 
geparkeerd heb, wandel ik over zachte 
paden via het hoofdpad naar de warme 
ontvangstruimte. Licht, muziek, bloemen 
en organische kunstvormen vallen als 
een jas om me heen. De vriendelijke 
gastvrouw van de receptie geeft me een 
plattegrond en wijst me naar de garderobe 
en het auditorium. Ik kies een virtual 
reality programma en loop daarin een stuk 
mee met Mahatma Ghandi tijdens zijn 
zoutmars. Ghandi legt uit waarom hij deze 
390 kilometer lange mars loopt en wat het 
resultaat is. 

Nog onder de indruk van de VR-beleving zie 
ik op het programmabord dat er, over twee 
uur, een film over het klimaat is gepland. Ik 
wil die graag zien en besluit om ondertussen 
het park te verkennen. Via de bloementuin, 
die de Hof van Eden wordt genoemd, kom ik 
in een Japanse tuin met bloeiende azalea’s 

en strakke geometrische vormen in het zand 
geharkt. Als ik het informatiebord aanklik 
luister ik naar een korte uitleg over het 
Shintoïsme en hoe deze religie het Japanse 
besef van de waarde van de natuur heeft 
gevormd. 

Ik bekijk een openluchttentoonstelling, 
waarin enkele fotografen hun reflecties over 
de multiculturele samenleving indringend in 
beeld hebben gebracht. Vervolgens beland ik 
in het Arabische dorp. Daar is een workshop 
bezig over hoe Islam in het dagelijks leven 
kan worden ingepast om meer bewust in 
het leven te staan. Een soort van Mindful 
Islam. Het dorp ligt midden in een geurige 
kruidentuin, waar vrijwilligers, samen 
met bezoekers van het museum, kruiden 
verzamelen en uitleg krijgen over hoe deze 
te drogen en te gebruiken in de Marokkaanse 
keuken. In een kruidenwinkeltje koop ik wat 
gedroogde kruiden en een kookboek.

Zo komt ‘In Museumpark Orientalis’ een 
aantal verhalen bij elkaar; verhalen die iets 
vertellen over de culturele en spirituele 
dimensies van de mensheid door de eeuwen 
heen. Allereerst zijn dat de oorspronkelijke 
grote religies. Ze zijn verbeeld in het 
hoofdgebouw en in diverse nederzettingen in 
het park, zoals het Joodse dorp, de Syrische 
boerderij, de Karavanserai, het Arabische dorp 
en de Romeinse stadsstraat. Het verhaal dat 
in de dorpen wordt verteld loopt van de ‘oude’ 
religies naar de moderne samenleving waarin 
een hernieuwde behoefte is aan zingeving in 
alle levensfasen. Hier krijgt de dialoog met 
andere, oude en nieuwe culturen vorm. De 
verhalen worden verteld aan de hand van 
grote denkers en filosofen, uit de geschiedenis 
en uit onze eigen tijd. 

Op 10 december kwam de projectgroep die de betrokkenheid van 
dorpsbewoners bij het Toekomstplan van Museumpark Orientalis vorm 
moet geven voor het eerst bij elkaar. Rode draad in de discussies was 
het ontbreken van een formule die noodzakelijk is om het toekomstplan 
tot een eenheid, een totaalconcept, te maken. Je kunt wel allerlei 
ideeën opperen die ‘zouden kunnen’ maar het blijft even onbevredigend 
als een café zonder kapstok om je jas op te hangen. Na alle geopperde 
‘quick-wins’, economische dragers, en voorstellen voor de inrichting van 
de nieuwe entree, liep ik naar huis en droomde over een Orientalispark 
waar ......

TEKST: Jan de Koning    
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Het landschappelijke park vormt een unieke achtergrond 
waartegen het verhaal van het rentmeesterschap van de 
mens over de aarde wordt verteld. De Hof van Eden is een 
bijzondere tuin die centraal in het park ligt en van waaruit 
verhalen over biodiversiteit, klimaat en duurzaamheid 
worden verteld. Op diverse plaatsen in het park komen 
bijzondere aspecten van deze thema’s terug, bijvoorbeeld 
in een voedselbos, een kinderboerderij, maar ook in een 
stiltetuin, een kruidentuin en een natuurtheater. 

Op mijn plattegrondje lees ik over de thema’s die dit jaar 
in Orientalis belicht worden. Zo maak ik kennis met Dirk 
De Wachter, Paul Verhaeghe en Damiaan Denys die het de 
komende tijd zullen hebben over de crisis in zingeving. Zij 
schrijven: “Met het terugdringen van religie is veel overboord 
gegooid wat riekt naar hogere doelen, rituelen, tradities en 
levensvragen. De grote aandacht voor ego en succes leidt af 
van de werkelijke bron van zingeving: de ander....” Misschien 
liggen er in het nieuwe Orientalis oplossingen voor 
zingevingsvraagstukken, burn-out en andere psychische 
gevolgen van onze ‘haastige spoed is zelden goed’ - 
marktmaatschappij.”

IBBO Dolomiet
Meebouwen aan een toekomst van verbinding    

Er is in onze samenleving een onstuitbare beweging, die van onderaf is begonnen: mensen zijn weer actief 
op zoek naar verbinding. Het zijn de burgers die een participatiemaatschappij afdwingen. Leerkrachten 
die meer tijd en ruimte verlangen voor de begeleiding van de kinderen die opgroeien in een wereld die zich 
in een evolutionaire overgang bevindt. Dat gebeurt ook in de gemeente Berg en Dal, waar een kleinscha-
lige basisschool financiering zoekt voor een nieuwe huisvesting binnen een woon-werkgemeenschap in 
oprichting. TEKST: Regine Gijben    

De door de overheid erkende particuliere basisschool heet 
IBBO Dolomiet. IBBO staat voor ‘Ik Ben Bewust Onderwijs’. 
Nu is er slechts een handvol kinderen. In de toekomst wil het 
schooltje maximaal 50 leerlingen huisvesten. De afgelopen 
jaren heeft de IBBO-vrijwilligersgroep de basis gelegd voor 

een inspirerende leeromgeving, die deel uitmaakt van de 
ontwikkelplannen van de woon-werkgemeenschap op het 
terrein van de Vijverhof. Naast de IBBO-basisschool is er ook 
het Huiskamerrestaurant, een Voedselcoöperatie (VOKO) en 
een kringloopwinkel. 

In 2018 heeft de woon-werkgemeenschap de 
Compassiepluim van de gemeente Nijmegen mogen 
ontvangen. De prijs is voor een gemeenschap of persoon die 
‘harten verwarmt, mensen verbindt en welzijn bevordert’. 
IBBO Dolomiet stelt donateurs in de gelegenheid om 
de nieuwbouw IBBO Dolomiet te helpen financieren en 
samen een harmonieuze leeromgeving te scheppen waarin 
zowel de kinderen als de begeleiders zich onder optimale 
omstandigheden kunnen ontplooien. Die optimale groei 
gebeurt hier door een liefdevolle sfeer en rust te creëren in 
plaats van prestatiedruk en het herhalen wat wèl moet en 
niet moet. Niemand slaagt of faalt er, niemand overwint er 
een ander. Ieder kijkt naar zijn of haar eigen ontwikkeling. 
Hier leren kinderen en leerkrachten in overeenstemming te 
zijn met zichzelf en met alles. Hier mogen ze vertrouwen 
op hun intuïtie en hun hart. De capaciteiten worden er niet 
ingesloten in een kant en klare matrijs van zien en begrijpen. 
Er wordt ingespeeld op de interesses en de talenten 
van ieder kind. De kinderen en de begeleiders worden er 
aangemoedigd om open te blijven staan voor hun intuïtie en 
ook de meer subtiele zintuigen te gebruiken. Het kind kan 

hier opgroeien in een sfeer van natuurlijke eenheid, waar 
men elkaar stimuleert om bewust te ZIJN. In die zin noemt 
IBBO Dolomiet zich een spirituele school. Wat nu nodig is, is 
financiering voor de nieuwbouw van de school. Zij die zich 
hiertoe geroepen voelen, en zij die op een andere manier iets 
voor de school willen betekenen, zijn van harte uitgenodigd 
om contact op te nemen met IBBO Dolomiet en mee te 
bouwen aan een toekomst van verbinding. 

Het is gedurende het lopende schooljaar op ieder moment 
mogelijk om nieuwe leerlingen aan te melden. Ouders 
kunnen via onderstaande gegevens een afspraak maken 
voor een kennismakingsgesprek.

meer informatie:
• Email: dolomiet@ibbo.eudolomiet@ibbo.eu  
•  Telefoon: 06-28456290 (Regine Gijben)
•  Adres: Kwakkenbergweg 150, 6571 GB Berg en Dal
•  internet: www.weernaarsoul.nlwww.weernaarsoul.nl

Een goede buur is goud waard
    Op een winderige avond slaan we de Carmelweg in. We nemen niet het eerste, vertrouwde Op een winderige avond slaan we de Carmelweg in. We nemen niet het eerste, vertrouwde 
pad rechts naar de nooduitgang van de Bosduivel. Dit keer gaan we één deur verder, op bezoek pad rechts naar de nooduitgang van de Bosduivel. Dit keer gaan we één deur verder, op bezoek 
bij de familie Biert.bij de familie Biert. TEKST: Jan de Koning en Wim de Vries 

Nu ons verbouwde dorpshuis een naam heeft, het Bosdui-
veltje is afgebroken en met de grond gelijk gemaakt en de 
nieuwe gebruiksovereenkomst is getekend, wil de redactie 
van de Oorschelp graag verhalen hoe de vlag rondom het 
nieuwe dorpshuis erbij hangt. We maken een afspraak met 
de naaste buren van de Bosduivel, Jan en Annemiek Biert, 
om kort terug te kijken op de verbouwperikelen, stil te staan 
bij het nu en vooruit te blikken naar de toekomst.
We staan voor de sfeervol verlichte ingang en bellen aan. 
Jan opent de deur en nodigt ons van harte binnen, waar 
Annemiek ons staat op te wachten. Een massief doopfont, 
overigens zonder gewijd water, benadrukt de mystieke sfeer 
van de hal. We lopen de ruime kamer door met rustieke 
houten balken en nemen met z’n vieren plaats aan de lange 
tafel in de keuken. 

“We hebben zeker een mindere periode gehad, maar die is 
nu afgesloten. Het gevoel dat er duidelijke afspraken zijn 
gemaakt, waarin rekening wordt gehouden met onze situa-
tie is een hele opluchting,” opent Jan het gesprek en Anne-
miek knikt bevestigend. Vanuit de keuken kijken we door de 
smalle ramen uit over de parkeerplaats van de Bosduivel. 
Toen de familie Biert zo’n 15 jaar geleden het gedeelte van 
het gebouw tussen ‘t Zaaltje en hun eigen huis er bij kocht, 
om hun woning uit te breiden, kon je rustig zeggen dat er 
regelmatig overlast was van late feestvierders. Jan: “Wij 
waren blij dat er op een gegeven moment een convenant 
lag met een aantal afspraken om die overlast te beperken.” 
Annemiek vult aan: “Maar in 2017 werden we min of meer 
overdonderd door de verbouwplannen en de mededeling 
dat het convenant, waar we steeds op hadden vertrouwd, 
eigenlijk waardeloos was.”
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Ja, als gemaakte afspraken opeens niet meer gelden dan 
zet je de hakken natuurlijk in het zand. In 2018 en 2019 liep 
het conflict hoog op; er was zelfs een rechterlijke uitspraak 
nodig om nieuwe kaders en voorwaarden te creëren voor 
een gesprek en de relatie met de stichting van het dorpshuis 
tot normale proporties terug te brengen. “En ik moet zeggen 
dat dat is gelukt. De sfeer van het overleg met twee leden 
van het bestuur en de vertegenwoordiger van de gemeente 
werd gaandeweg de gesprekken steeds beter. Er werd naar 
ons geluisterd als volwaardige gesprekspartner in plaats van 
weggezet te worden als de ‘boze buurman’. We zijn nu zelfs 
lid geworden van de dorpsvereniging en hebben ons op de 
nieuwjaarsreceptie zeer geamuseerd.”  

Dat de spanning er van af is wordt eens te meer duidelijk als 
Annemiek vertelt: “Wij wandelen vaak en kunnen nu in alle 
rust en stilte van onze mooie omgeving genieten. Het voelt 
als een bevrijding dat we het tijdens onze wandelingen niet 
meer altijd over strategie en rechtspraak hoeven te hebben; 
nu is het buitengewoon prettig en ontspannend.”

Op onze vraag hoe zij nu de Bosduivel beleven, geeft Jan 
aan “... dat hij nog niet veel activiteiten opmerkt en dat er 
nog best wat bij zou kunnen.” En Annemiek: “Ik werk zelf 
veel met vrijwilligers bij de Zonnebloem en ik weet dat je 
met genoeg enthousiaste mensen moet zijn om iets moois 
op te kunnen bouwen. Maar dat heeft zijn tijd nodig.” In elk 
geval kijken Jan en Annemiek uit naar de vierdaagse feesten. 
“Supergezellig en leuk, maar gelukkig ook niet langer dan een 
week.”

Of er nog iets te wensen is, vragen we. “We zouden graag de 
plannen willen zien voor de invulling van het stuk grond dat 
nog niet verhard is. En ik weet niet of het is opgevallen, maar 

nu de nieuwbouw er staat, valt het contrast met het onder-
houd van het oude deel des te meer op. De dakrand kan wel 
een lik verf gebruiken, de achterdeur zit nog in de grondverf 
en de zijkant van de grote zaal behoeft zeker wat aandacht.” 
Jan en Annemiek zijn vol lof over het nieuwe deel. Toen hen 
de eerste plannen onder ogen kwam was het schrikbeeld 
dat er een grote donkere klomp aan de bestaande bouw 
vast kwam te zitten. Maar door de donkere achtergrond en 
de kleurstelling oogt het geheel een stuk minder kolossaal, 
dan gevreesd. “Waar we met zijn allen wel op moeten letten 
is dat er voldoende mensen zijn die zich verantwoordelijk 
voelen voor het pand, die het schoonhouden en op zijn tijd 
onderhoud plegen. Ik ga in elk geval door met het dak van de 
Bosduivel bladvrij houden als ik toch op ons eigen dak bezig 
ben, als vrijwilliger.” 

Inderdaad, een goede buur is goud waard.Inderdaad, een goede buur is goud waard.
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Gab Smulders
 Leo Ewals vertelt over Gab Smulders in Café HLS.  Leo Ewals vertelt over Gab Smulders in Café HLS. TEKST: Josine de Groot  

Op 17 januari was Leo Ewals te gast in Café HLS.  Leo Ewals 
is kunsthistoricus en conservator van het Jac. Maris huis in 
Heumen. Hij is een groot kenner van kunstenaars in onze 
regio en hield tijdens het eerste café HLS van 2020 een boei-
end verhaal over Gab Smulders. 

Deze kunstenaar is met name in Heilig Landstichting bekend 
geworden om zijn tekeningen voor het parochieblaadje. 

Wie was Gab Smulders die leefde van 1931 tot 2014? Wie was Gab Smulders die leefde van 1931 tot 2014? 
Hij was zoon van een ondernemer, Frans Smulders, die hem 
de waardevolle raad meegaf: ‘’Volg je hart’’. Na de Kunst-
academie in Arnhem was hij o.a. leraar, tekenaar voor het 
universiteitsblad en creatief therapeut. Daarnaast tekende 
en schilderde hij en maakte hij diorama’s voor het Bevrij-
dingsmuseum.  

Door zijn vriendschap met Toon Rabou raakte hij betrokken 
bij het illustreren van het parochieblad ‘’De Koepel”. In 1987 
maakte hij een opmerkelijke geste: de parochianen wilden 
het parochiehuis ’t Bosduiveltje opknappen, maar er was te 
weinig geld! Men besloot een veiling te houden. Gab stelde 
belangeloos twintig schilderijen ter beschikking, waaronder 
stadsgezichten van o.a. Kleef en Rotterdam en landschap-
pen zoals b.v. De Hatertse Vennen.

De vele illustraties en het boeiende, vaak humoristisch be-
toog van Leo maakten het tot een interessante avond!

tekeningen van Gab Smulders 
uit het boek ‘Kerstverhalen’ 

van Toon Rabou.

Bij de gevechten rond de bruggen 
in Nijmegen in september 1944 zijn 
zowel aan Duitse als Geallieerde zijde 
vele doden en gewonden gevallen. 
Veelal werden de gesneuvelden in 
gevechtspauzes ter plaatse in een 
veldgraf  begraven.  
In en rond Nijmegen waren honderden 
van deze graven. In ons dorp is aan de 
Nijmeegsebaan 68 een Amerikaanse 
parachutist begraven. Bij het zoeken 
naar dekking in een schuttersput bij 
een vuurgevecht met een Duitse mo-
torpatrouille viel hij in de bajonet van 
een collega en stierf bijna onmiddellijk.

Ook bij de tankeenheden van de Engel-
se Grenadier Guards zijn bij genoemde  
gevechten slachtoffers gevallen. De 
Guards namen echter hun gesneu-
velde kameraden zo mogelijk mee en 
begroeven hen op een klein kerkhof 
tegenover het Klooster Nebo, dat 
toen als hoofdkwartier van de Guards 
diende. 
In de septemberdagen werden hier 15 
gardisten begraven. In een later stadi-
um werden er nog 8 gardisten bijgezet. 
Mevr. Marie Jose Bruning, een leerling 
van kunstschilder Oosterhuis, heeft 
alle graven getekend en die tekeningen 

naar de familie van de gesneuvelden opgestuurd. De graven 
werden onmiddellijk door buurtbewoners  geadopteerd. In 
1946 is het kerkhofje geruimd en zijn de lichamen herbegra-
ven op het Oorlogskerkhof Jonkerbos. Het Guards-kerkhofje 
lag ter hoogte van de huidige bushalte circa 2 meter van het 
huidige fietspad.

In 1954 verscheen een vertaling van de novelle van Eric 
Baume “Five graves at Nijmegen” waarin een verhaal over de 
gebeurtenissen op 22 en 23 september 1944 rond dit  kerk-
hof en het klooster Nebo.  Een heruitgave van dit boekje  is 
verkrijgbaar in het Vrijheidsmuseum in Groesbeek.

Het 
vergeten 
kerkhofje.
TEKST: Frans Geertsen  
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Een nieuwe naam, nog steeds verbonden met 
de Unie KBO. We stralen vitaliteit uit. Wij zijn er 
voor iedereen die 50 jaar of ouder is. Wij zijn er 
ook voor u en om samen met u activiteiten te 
ontwikkelen. Heeft u voorstellen voor bepaalde 
activiteiten of interessante lezingen, dan horen 
wij het graag. 

Informatie 

Op het Oranjecomité na is de Vereniging 50Plus 
Heilig Landstichting de oudste vereniging in het 
dorp. De vereniging telt 148 leden. Deze komen 
uit Heilig Landstichting en omgeving en zijn van 
alle gezindten. Haar belangrijkste taken zijn:  

Het organiseren van een aantrekkelijk 
activiteitenprogramma. Jaarlijks omvat 
dit een tiental lezingen en presentaties 
over sociale, maatschappelijke en culturele 
onderwerpen, die aansluiten bij de interesses 
van de leden. Er is een kerstviering; er zijn 
ludieke bijeenkomsten en excursies, zoals een 
jaarlijkse bustocht. 

Het behartigen van de regionale belangen 
van de afdeling en de individuele leden.
Daartoe onderhoudt het afdelingsbestuur 
contacten met de gemeente Berg en Dal, de 
Stichting Welzijn Ouderen en de Seniorenraad 
in Groesbeek. De vereniging werkt soepel 
en effectief samen met de overige KBO-
afdelingen in het Rijk van Nijmegen, vooral 
met die in Groesbeek. 

De vereniging neemt deel aan sommige 
projecten van de Dorpsvereniging Heilig 
Landstichting, zoals de maandelijkse 
dorpslunch op de 1e woensdag van de maand 
en het wandelproject op elke 2e en 4e vrijdag 
van de maand. 

Het bevorderen van de gezondheid van 
de leden. De vereniging heeft een eigen 
gymnastiekclub. Onder bevoegde leiding zijn 
wekelijks een aantal leden actief bezig met 
bewegen. 

Het verzorgen van de communicatie binnen 
de afdeling. Leden ontvangen tien maal per 
jaar het KBO/PCOB Magazine (het kleurrijke 
magazine van de Unie KBO). De afdeling voegt 
daar een eigen Nieuwsbrief aan toe met 
informatie over de eerstkomende activiteiten 
en andere wetenswaardigheden. 

Zo zijn er vele voordelen, dus bent u 50 jaar of 
ouder wordt dan lid van de Vereniging 50Plus 
Heilig Landstichting! 
Het lidmaatschap van  Vereniging 50Plus Heilig 
Landstichting omvat tevens het lidmaatschap 
van KBO Gelderland en van de Unie KBO. Deze 
organisaties behartigen de belangen van senioren 
op provinciaal en landelijk niveau. 

Aan belangstellenden verschaft de secretaris 
graag nadere informatie.  
E-mail secretaris: kbo.hls3@gmail.comkbo.hls3@gmail.com. 
Wij heten U hartelijk welkom! 

Aandacht geeft warmte!
TEKST: Marja van Rossum
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Energiebijeenkomst 12 december
Op 12 december heeft de werkgroep Duurzaam-
heid HLS voor de derde keer een bijeenkomst 
gehouden over energiebesparing.

De inhoud van de avond werd als waardevol en 
gevarieerd ervaren.

• Dorpsgenoot Peer Trepels vertelde over zijn 
woning aan de Nijmeegsebaan en wat hij wil 
doen om deze energiezuiniger te maken. Hij 
was tijdens deze avond op zoek naar goede 
raad en vond die ook;

• Vanuit de gemeente vertelde Jos van der Lint,  
over de mogelijkheden die er zijn om subsidie 
te krijgen voor diverse isolatiemaatregelen;

• Er werd verteld wat de voorwaarden zijn om 
ervoor in aanmerking te komen;

• En er was aandacht voor de verschillende mo-
gelijkheden voor isolatie. Wat is bijvoorbeeld 
het verschil tussen HR++ en HR+++ glas;

• En aan het einde was er veel belangstelling 
voor de demonstratie die Philip Wolbert gaf 
met diverse soorten licht.

De opkomst was jammer genoeg laag. Misschien 
dat de datum in december wat aan de late kant 
was of wellicht was een derde bijeenkomst over 
energie wat veel. 

Omdat we weten dat er in ons dorp nog veel 
energie te besparen valt, gaan we voor komend 
jaar kijken op welke manier we meer dorpsgeno-
ten voor dit thema kunnen interesseren.
Mogelijk in combinatie met andere activiteiten. 

Tips, wensen en ideeën met betrekking tot ener-

giebesparing zijn van harte welkom bij de werk-
groep. Je kunt deze aanmelden via de dorpsom-
roeper, dorpsvereniging@gmail.com. Dan wordt 
jullie bericht naar de werkgroep doorgezet.

Hartelijke groet van de werkgroep Duurzaamheid 
HLS

Limericken 
Ben Witte  

Limerick 1

Een stokkig oud baasje in ‘t Heilige land       
Had van dichten niet bar en bijster veel verstand.
Voegde toch de daad bij de woorden
Zoals hij wist dat bij “dichtjes” behoorde!
Zo kwamen de “limerickjes” tot stand.

Limerick 2

Naast de kekke kerk van Lekkerkerk
Zit Jehova in een hemelshoge berk.
“Dat kan zomaar niet”, zegt iedereen!
“Jawel hoor“, zingt de dominee meteen:
“Dat is in Lekkerkerk ons handelsmerk.”

mailto:kbo.hls3@gmail.com
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Woorden van dank en bloemen waren er voor Lies van 
Campen en Margreet Mooren-Bartijn voor hun inzet in het 
bestuur van de dorpsvereniging. Ook Philip Wolbert werd 
bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de dorpsvereniging 
als webmaster van de website. 

Helmy Schellens, Gerard Scheenstra, René Janssen en Sabi-
ne Krasenberg werden bedankt voor hun inzet als bestuurs-
leden van de Stichting Dorpshuis De Bosduivel (voorheen 
‘t Zaaltje). Veel dank was er voor hun inzet in de laatste 
jaren waarin het nieuwe verbouwde dorpshuis tot stand is 
gekomen.

Han van Wijk heeft inmiddels de taak van Gerard Scheen-
stra als voorzitter van Stichting Dorpshuis De Bosduivel 
overgenomen en zal samen met Sabine Krasenberg en Wim 
Wispelweij het bestuur vormen.
Han van Wijk stond nog even stil bij de stand van zaken 
m.b.t. De Bosduivel. De verbouwing is bijna afgerond, Er 
moeten rondom het gebouw nog wat dingen gebeuren 
(beplanting, verlichting). Er zijn op dit moment 9 gebruikers 
en er is nog ruimte voor nieuwe activiteiten. Daarbij geldt 
wel steeds: activiteiten voor en door dorpsbewoners. Een 
groep vrijwilligers gaat zich ontfermen over het beheer van 
het pand. Mensen die het leuk vinden om hieraan mee te 
werken zijn van harte welkom.
Ten slotte werd nog een punt ingebracht door Tom Smit, de 
nieuwe voorzitter van de dorpsverening. Dit punt betrof de 
interpretatie van het bestuur op de rol van de dorpsvereni-
ging. De vergadering stelde voor om dit document voortaan 
als huishoudelijk reglement toe te voegen. Hieronder de 
essentie van deze document:

Het bestuur is voor alles belast met het vormgeven en 
organiseren van activiteiten die de leefbaarheid en soci-
ale cohesie van het dorp versterken en bevorderen 
Ook bevordert het bestuur de samenwerking met andere 
verenigingen en organisaties die actief zijn in en voor het 
dorp. Tenslotte behartigt het bestuur de belangen van 
het dorp door er op toe te zien dat het dorp betrokken 
wordt bij ontwikkelingen die het hele dorp raken. 

Het bestuur is aanspreekpunt en neemt een inhoudelijk 
standpunt in, in die gevallen waar overduidelijk geen en-
kele discussie is over het belang voor het dorp. Zo nodig 
worden de leden geraadpleegd. Bijv. bij het opzetten en 
organiseren van de Buurt WhatsApp, 

Als er sprake is van verschillende standpunten in het dorp 
(bijvoorbeeld Orientalis), dan houdt het bestuur zich bij 
de procesrol: het vragen voor aandacht voor een goed en 
zorgvuldig proces en betrokkenheid van het dorp. In dat 
geval neemt het bestuur geen inhoudelijk standpunt in. 

Bij verschillen tussen het individuele belang en het 
belang van de groep/het dorp  zoals bij ’t Zaaltje. Dan 
is de rol van het bestuur van de dorpsvereniging: het 
bevorderen van overleg, luisteren, en zo mogelijk pro-
beren tegemoet te komen aan de individuele bezwaren 
bijvoorbeeld door met alle betrokkenen te trachten om 
een compromis te vinden. 

In bijzondere, vaak meer individuele gevallen (bijvoor-
beeld bij verschillen van mening over parkeren op de 
stoep door bouwbedrijven bij verbouwingen, of bij het 
te vroeg buiten zetten van de vuilniszakken en daarna 
het opruimen van troep) stimuleert het bestuur om met 
elkaar in gesprek te gaan en zoekt oplossingen en com-
promissen, indien men daar het bestuur om verzoekt.

(het volledig document staat op de website van 
de dorpsverenigingdorpsvereniging)

‘Goed dat we niet alles wisten’
Iedere aanwezige kreeg na afloop het boekje ‘Goed dat 
wij niet alles wisten’ mee. Dit boekje, een uitgave van de 
Stichting ‘Van Ploeg tot Heilig Landstichting’ bevat delen van 
dagboeken uit 1942 en 1944 van mevrouw C. Röling – Taver-
ne. Zij woonde tijdens de oorlog aan de Nijmeegsebaan.  

Een bijzonder document mede door de nuchterheid waar-
mee mevrouw Röling -Taverne het dagelijks leven tijdens de 
oorlogsjaren in Heiling Landstichting beschrijft. 

Op woensdag 19 februari was de jaarlijkse 
ledenvergadering van de dorpsvereniging. Circa 
50 dorpsgenoten waren voor deze vergadering 

in De Bosduivel aanwezig. 

2019
Na het welkomstwoord van de voorzitter, Lies van Campen, lichtte Paul van Vliet, secretaris 
van het bestuur, het jaarverslag toe. Hij benoemde een aantal zaken die het afgelopen be-
stuursjaar speelden. Hij stond stil bij de dorpsborrels die nu verder gaan onder de nieuwe naam 
Café HLS, de Burendag waar 130 dorpsgenoten aan mee hebben gedaan, de verbouwing van ’t 
Zaaltje en de ingebruikname van De Bosduivel, de ontwikkelingen bij Museumpark Orientalis, 
de dorpsagenda en aan de contacten die het bestuur heeft onderhouden met allerlei andere 
organisaties. Ook wees hij op de verschillende manieren waarop de dorpsvereniging mensen 
informeert, zoals de Oorschelp, het Oorbelletje en de vernieuwde website. Hij was blij dat het 
aantal leden van de dorpsvereniging het afgelopen jaar met 24 is toegenomen.

Penningmeester Han van Wijk gaf een toelichting opj de financiële positie van de dorpsver-
eniging. De kascommissie (Tom Smit en Philip Wolbert) heeft de stukken over 2019 gecontro-
leerd en hebben de penningmeester décharge verleend over het gevoerde financieel beleid. De 
begroting voor 2020 zal gelijk zijn aan die van 2019.

2020
Voor 2020 staan een aantal nieuwe activiteiten op stapel. Zo is al een start gemaakt met de 
maandelijkse ondernemersbijeenkomst (iedere 1ste vrijdag van de maand) met aansluitend 
de voor iedereen toegankelijke ‘duivelse’ maaltijd, de jaargetijdensoepjes en de pubquiz op 20 
maart. 

Dit alles zal plaats-
vinden onder toezicht 
van een nieuw bestuur. 
Lies van Campen en 
Margreet Mooren-Bar-
tijn zijn na 2 termijnen 
afgetreden als respec-
tievelijk voorzitter en 
bestuurslid. Tom Smit 
is de nieuwe voorzitter 
van de dorpsverenging. 
En Marion de Jonge 
is met acclamatie als 
bestuurslid benoemd.
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@Kids HLS: trek je agenda 
maar alvast!

Ziezo, de eerste twee wintermaanden van dit jaar zitten er 
weer op. Het wordt hoog tijd om weer naar buiten te gaan! 
Het Oranjecomité kan niet wachten om weer een aantal leu-
ke en gezellige activiteiten voor jullie te organiseren. Zet je 
ouders maar vast onder druk om op de volgende data écht 
geen familiebezoekjes of andere uitjes buiten het dorp te 
plannen. Want hier wil je bij zijn!

Op zaterdag 11 april kunnen alle kinderen weer gezellig 
samen paaseieren zoeken in en rondom de speeltuin. Een 
traditie van het Oranjecomité. Het wordt, zowel voor de kin-
deren als voor de ouders een gezellige ochtend met veel ver-
stopte chocolade eitjes, een paaspuzzeltocht door het bos 
en de paashaas zelf. Dit jaar organiseert het Oranjecomité 
er ook een gezellige paasbrunch bij voor iedereen! Hou de 
ochtend maar vast vrij!

Op Koningsdag, maandag 27 april, organiseren we een och-
tend met de K van Koninklijk! Het Oranjecomité gaat zijn 
naam eer aan doen met een prachtig doe-programma met 
gave activiteiten voor de kinderen. 
Let op: ook andere dorpsgenoten hebben een reden om ons 
dorp die dag niet te verlaten, want samen met de dorpsver-
eniging wordt een gezellig programma voorbereid voor jong 
en ouder. 

Het definitieve programma volgt via de website en het Oor-
belletje, maar noteer alvast 09:30 - 14:00 uur.

Historische excursie in het
Mariënbosch

De Heemkundewerkgroep Heilig Landstichting houdt op 
zaterdag 18 april een wandelexcursie in het Mariënbosch, 
onder leiding van Klaas Bouwer. Hij bereidt een boek voor 
over de geschiedenis van Oud-Mariënboom, het daarnaast 
gelegen voormalige hotel-pension Mariënboom en het bos-
terrein het Mariënbosch. Oud-Mariënboom is in de 15de 
eeuw ontstaan als kapel van de Nijmeegse Broerenkerk en 
eeuwenlang hoorde het Mariënbosch bij de buitenplaats 
Oud-Mariënboom.  
De excursie gaat onder meer over de Mariaboom, de bijzon-
dere lanenstructuur , heuvels en bijzondere boomsoorten. 

Datum: zaterdag 18 april 2020
Tijd: 10.30 tot ca. 12.30 uur

Plaats van samenkomst: ingang van het Mariënbosch aan 
de Groesbeekseweg, naast de ‘Paardenweide’.  
Maximumaantal deelnemers 20; bij overtekening volgt er 
mogelijk een tweede excursie op zaterdag 16 mei.

Aanmelding vóór 4 april bij k.bouwer7@gmail.comk.bouwer7@gmail.com

Knutselen van nestkastjes
Afhankelijk van de belangstelling ga ik bouwpakketjes van 
vogelhuisjes bestellen. En die gaan we op een zaterdag in 
april of mei in elkaar zetten. Ook zeer geschikt voor kinderen. 
Kleintjes kunnen de huisjes beschilderen (met waterverf). 
U kunt de nestkastjes ophangen in de bomen rondom ons 
dorpshuis of u kunt deze mee naar huis nemen.
Ik hoop op een grote aanmelding. Ik denk dat de bouwpak-
ketten zo’n 10 euro kosten. Ze worden besteld bij de werk-
plaats van Pluryn in Groesbeek.

Tenslotte: Pluryn heeft ook prachtige moestuinbakken ge-
maakt voor het dorpshuis. Door omstandigheden kunnen 
die nog niet geplaatst worden. Bedoeling is dat een aantal 
mensen zo’n bak adopteert. Een moestuinbak meet 1m x 
2 m. Hij kan gebruikt worden voor kruiden en groenten en 
bloemen.

Belangstelling of vragen geef u op bij Huub Schoot via 
huub.schoot@inter.nl.nethuub.schoot@inter.nl.net

Activiteiten in HLS Nieuwe activiteiten van start
Ondernemersnetwerk HLS, het “Duivelspotje” en de Bosduivel Jaargetijdensoep.   

Ondernemersnetwerk HLS
Op vrijdag 7 februari jl. hebben wij een bijzonder geslaagde 
en gezellige startbijeenkomst beleefd van het Ondernemer-
snetwerk HLS. De dorpsvereniging organiseert deze bijeen-
komsten voor onze ondernemende dorpsgenoten. 17 onder-
nemers waren aanwezig en de reacties waren enthousiast. 
Daarom gaan wij dit initiatief met veel positieve energie 
voortzetten op iedere 1e vrijdag van de maand! De eerste 
bijeenkomst stond in het teken van wederzijdse kennisma-
king en de vraag wat we voor elkaar kunnen betekenen. Bij 
het verschijnen van deze Oorschelp heeft de 2e bijeenkomst 
alweer plaatsgevonden. Daarin stond het thema bouw & 
architectuur centraal.
Ben je ondernemer, woon en/of werk je in ons dorp dan 
ben je van harte welkom bij de volgende bijeenkomsten op 
vrijdag 3 april, 1 mei en 5 juni om 17.00 uur. 

Duivelspotje
Tweede initiatief is het “Duivelspotje”, de maandelijkse 
dorpsmaaltijd die ook op iedere 1e vrijdag van de maand 
wordt gehouden van 18.00 uur tot 19.30 uur. Gezellig aan-
schuiven alleen of met het gezin!
Bij het eerste “Duivelspotje” waren meer dan 30 dorpsgeno-
ten aan de dis, we continueren ook dit initiatief. 

Jaargetijdensoep
Onze dorpsgenoten Dyonne van Duren en Christianne de 
Meijer introduceren dit jaar het 3e nieuwe evenement in ons 
dorpshuis: De Bosduivel Jaargetijdesoep.
4 keer per jaar wordt aan het begin van elk nieuw seizoen 
een heerlijke maaltijdsoep vers bereid van duurzaam geteel-
de streekproducten. Alle dorpsgenoten, of je nu alleenstaand 
bent of met een flink gezin, zijn allen van harte welkom! We 
zullen een bijdrage vragen om dit initiatief kostendekkend te 
maken. Voorlopig gaan we uit van € 5,00 per persoon. 
Kom genieten van de lente soep en samenzijn op 
vrijdag 20 maart met aansluitend de Café HLS pub-quiz. 
Noteer vast 3 juli voor het zomersoepje! 

Aanmelden via https://dorpsverenigingheiliglandstichting.https://dorpsverenigingheiliglandstichting.
nl/activiteitenoverzicht-2020-van-de-dorpsvereniging/nl/activiteitenoverzicht-2020-van-de-dorpsvereniging/ 
opdat Dyonne en Christianne weten hoe groot de soeppan 
moet zijn.

mailto:k.bouwer7@gmail.com
mailto:huub.schoot@inter.nl.net
https://dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/activiteitenoverzicht-2020-van-de-dorpsvereniging/
https://dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/activiteitenoverzicht-2020-van-de-dorpsvereniging/
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advertenties

- IN EN OM ONS DORP -

1 maart
Start van het seizoen in Museumpark Start van het seizoen in Museumpark 
Orientalis met tentoonstelling van kunstig Orientalis met tentoonstelling van kunstig 
versierde eieren versierde eieren 
Tijd: 25 maart tot 1 juni 
Locatie: Museumpark Orientalis 

Het ei van Columbus zul je er niet tussen vinden, 
want deze uitdrukking verwijst naar een simpele 
oplossing voor een moeilijke opgave. De expositie Ei, 
ei, ei! is eerder een toonbeeld van het tegenoverge-
stelde, namelijk iets simpels als een ei met geduld, 
creativiteit en precisie omtoveren tot een waar 
kunstwerk op (eier)schaal. Zo’n 350 artistieke eieren 
kunnen vanaf 25 maart tot 1 juni bewonderd worden 
in het Grieks huis In Museumpark Orientalis. Het 
museumpark is vanaf 1 maart weer geopend tot 25 
oktober 2020

De eieren zijn afkomstig van Stichting Versierde Eie-
ren en de totale collectie bevat meer dan 850 eieren. 
De eieren uit de collectie zijn allemaal versierd met 
diverse technieken en materialen, zoals zelf harden-
de klei en strovlechten.  
Jaarlijks rond Pasen exposeert Stichting Versierde 
Eieren een deel van haar collectie in musea door het 
land.  Op www.versierdeeieren.nl kun je vast een 
impressie opdoen van de gevarieerde collectie. 

Vrijdag  20 maart
Café HLS + Jaargetijdensoep + PubquizCafé HLS + Jaargetijdensoep + Pubquiz
Tijd: 18.00  Jaargetijdensoep  
Tijd: 20.00 - 22.00  Pubquiz
Locatie: De Bosduivel

Woensdag  8 april, 13 mei en 10 juni
Gregoriaans zingenGregoriaans zingen
Tijd: 9.45 – 11.45 
Locatie: Cenakelkerk 
Door: Gregoriaanse Kring Nijmegen

Je kunt vrijblijvend een keer mee komen zingen, om 
vervolgens te besluiten of je je aan wil sluiten bij de 
Kring.
Deelnemers: minimaal 8, maximaal 20 
Kosten: €12,00 per bijeenkomst of vier bijeenkom-
sten (knipkaart) voor €36.00 inclusief materiaal en 
koffie/thee
Aanmelden: info@gregoriaansinstituutnijmegen.nl

Vrijdag 3 april, 15 mei en 5 juni
Ondernemers netwerken in HLS & MaaltijdOndernemers netwerken in HLS & Maaltijd
Tijd: 17.00 - 19.00  
Locatie: De Bosduivel

Vrijdag  17 april
Café HLS & PubquizCafé HLS & Pubquiz
Tijd: 19.30 - 22.30  
Locatie: De Bosduivel

Donderdag 23 april  
Open avond van het Nijmeegs Kamerkoor. Open avond van het Nijmeegs Kamerkoor. 
Tijd: 19:45 tot 22:00 uur
Meer info: www.hetnijmeegskamerkoor.nlwww.hetnijmeegskamerkoor.nl

Wil je graag zingen bij een koor met een uitdagend   
repertoire, muzikale ambitie én gezelligheid? 
Dan ben je van harte welkom bij Het Nijmeegs Ka-
merkoor. Op donderdag 23 april van 19:45 tot 22:00 
houden wij een open avond om te komen luisteren of 
mee te doen.

- DUURZAAMHEID -

Woensdag 13 mei  
Duurzame Dorpen Tour Duurzame Dorpen Tour 
Tijd: wordt t.z.t. bekend gemaakt 

AGENDA
Oproep aan onze lezers

De redactie van de Oorschelp prijst zich gelukkig met de reacties die we van u krijgen. Nieuwe buren die we aan 
de mededorpsbewoners kunnen voorstellen? Laat het ons weten. Gezinsuitbreiding die u met dorpsgenoten 
wilt delen? Een overlijden waarvan u vindt dat het past in ons dorpsblad? Of een bijzondere, interessante hobby 
waarover u veel kunt vertellen? Wij horen en lezen het graag! Suggesties, reacties, mededelingen of opvallende 
gebeurtenissen? We nodigen u van harte uit om daarmee voor de draad te komen. Onze mailbox staat open! 
Wellicht opent het onvermoede deuren.

http://www.rozenhof.nl
https://marcelkrijgsman.nl
http://www.bazuinzonwering.nl
https://www.overmooienlelijk.nl
http://www.hetnijmeegskamerkoor.nl
https://www.museumparkorientalis.nl
https://www.museumparkorientalis.nl
https://www.museumparkorientalis.nl
https://www.museumparkorientalis.nl
https://www.museumparkorientalis.nl
https://www.museumparkorientalis.nl
https://www.museumparkorientalis.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

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
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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

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

https://www.kk.nl
http://www.health-consult.nl
http://inqasa.nl
http://www.voetreflexcoach.nl
http://www.dedruif.nl
http://www.pullesmakelaardij.nl
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Column
Saamhorigheid 
Beetje soft misschien, maar het moet er toch maar 
van komen. Deze column gaat over saamhorigheid. 
Dat komt misschien omdat ik van nature een brug-
genbouwer ben en niet van conflicten houd. En ik 
mag wel zeggen dat het klimaat van ons dorp me in 
dat opzicht past als een handschoen. Ik heb echt de 
indruk dat HLS hier een pluim verdient. We doen het 
goed met elkaar. Ook en juist als het om actie gaat; 
kijk maar naar onze dorpsagenda.

Wat niet wil zeggen dat er nooit eens wat misgaat 
natuurlijk. Nog onlangs stonden we met een hand vol 
HLS-ers om 19.00 uur voor ons nieuwe dorpshuis om 
de algemene ledenvergadering met onze aanwe-
zigheid op te luisteren. Deur potdicht. Foutje in het 
Oorbelletje. Nou ja, kan gebeuren. Niet zo goed voor 
de saamhorigheid, maar geen punt. Verder intrigeert 
mij de conversatie op onze Alarm WABP. Vergis ik mij 
of zit er soms iets stekeligs in? Er komen nog steeds 
deelnemers bij, maar sinds het begin hebben er toch 
16 bewoners de whatsapp-groep verlaten, inclusief 
dan de enkeling die verhuisd is. Beheerder Tom Smit 
legt onvermoeibaar uit waar de app voor dient. Dat 
geduld is heel handig als je voorzitter van de dorps-
vereniging bent geworden! Maar het is met die app 
blijkbaar nog steeds wennen. Hij wordt nu, denk ik, 
nog net iets te vaak gebruikt als een soort toleran-
tie-test, als U begrijpt wat ik bedoel. Of is het meer 
een saamhorigheidstest?

Nu dan de rol van de dorpsvereniging. Daarover heeft 
het bestuur op de laatste vergadering een heel stel-
lingenpakket op tafel gelegd plus een concluderende 
interpretatie. Na een vraag van mijn overbuurman 
bleek het verder een hamerstuk, maar het is zeker 
niet onbelangrijk. Het gaat onder meer over de vraag 
waar het individueel belang eindigt en het algemeen 
dorpsbelang begint. Deze blauwdruk probeert op een 

bewonderenswaardige manier de kerk in het midden 
te houden, maar of dat altijd zal lukken is de vraag.

Bij de verdere ontwikkelingen rond Orientalis bijvoor-
beeld wil het bestuur zich houden bij zijn ‘procesrol’: 
‘het vragen van aandacht voor een goed en zorg-
vuldig proces en betrokkenheid van het dorp. In dat 
geval neemt het bestuur geen inhoudelijk standpunt 
in.’ Wijze woorden, zeker. Maar wat als straks elke 
beweging van Orientalis als een aanslag op ons 
‘woongenot’ wordt uitgelegd? Ik herinner me nog 
goed hoe Leiden in last was toen er in het vroegere 
klooster aan de Sophiaweg studenten kwamen wo-
nen. Ze zitten er inmiddels alweer jaren. Ooit overlast 
ervaren?

Zo’n bestuursstandpunt is begrijpelijk maar mis-
schien wat arbitrair en mogelijk in bepaalde situ-
aties niet vol te houden. Ook met het oog op onze 
saamhorigheid, moet je soms als bestuur je nek 
durven uitsteken. En erop vertrouwen dat het goed 
komt. Dat deed ik ook toen ik onlangs de parkeer-
waarschuwingen en -bonnen ter sprake bracht bij 
de afdeling Verkeer en Vervoer van de gemeente. 
Na een aanvankelijk afwerende houding ontpopte 
gemeentelijk beleidsmedewerker Davy Beumer zich 
als een probleemoplosser pur sang. Hij reikte over 
de schuttingen van de afdelingen en legde de voor 
ons volstrekt bevredigende uitkomst ook nog neer 
in een smetteloos document. Zie onze steeds betere 
dorpswebsite.

Tenslotte breek ik opnieuw een lans voor maxima-
le integratie van de besturen van De Bosduivel en 
de dorpsvereniging. Ook dat is heel goed voor de 
saamhorigheid. Het woord zegt het al: samen horen. 
Mochten we er met bepaalde issues niet uitkomen 
in ons dorp, dan kunnen we altijd nog een werkgroep 
Carnaval aan de dorpsagenda toevoegen. Schijnt ook 
al goed te zijn voor de saamhorigheid

Dick Verstegen


