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Een dubbeldik zomernummer in een nieuwe opmaak. 
Wij vinden dat het er erg mooi uitziet en we hopen dat onze 
lezers het met ons eens zijn. 
De gedrukte versie is zoals ook voorheen in zwart-wit. 

De Oorschelp in kleur:
Nieuw is dat u op de website van de dorpsvereniging een ver-
sie  in kleur kunt 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.

In dit nummer:
De ontwikkelingen bij Orientalis gaan menigeen aan het hart. 
Het laatste woord is hierover nog lang niet gezegd.
Net als de vorderingen van de verbouwing van ‘t Zaaltje.
We zoeken een nieuwe naam voor ons dorpshuis, dus doe 
mee aan die prijsvraag!
23 juni is open dag bij landgoed Nieuwland. Altijd al willen 
weten hoe het daar uit ziet en wat er gebeurt? Kom dan 
kijken.
Natuurlijk zetten we ook weer nieuwe buren in het zonnetje.
En verder foto’s en verslagen van alle activiteiten in het dorp: 
De Groendag, Hemelvaart HLS4kids, Café HLS, Koningsdag, 
de onthulling van de luisterkei, het bomenboek van de be-
graafplaats, wijn in de HLS, maar ook vernielingen en inbraak, 
een 60-jarig huwelijk, en enkele voorbeelden van cursussen 
in ’t Zaaltje en het Bosduiveltje.

En natuurlijk de vaste rubrieken waaronder de recepten-es-
tafette en de column van Dick Verstegen.

Wij wensen jullie veel leesplezier.
De redactie

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

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. 
 
Wilt u ook adverteren in De Oorschelp? 
Dat kan. Neemt u hiervoor contact op met
oorschelp@gmail.com

MEER INFORMATIE: 
www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl
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In ons rustige dorp is heel wat in beweging. We 
zijn allemaal getuige van de verkoop van huizen 
en de daarop volgende verbouwingsactiviteiten, 
soms zelfs nieuwbouw op de oude fundamenten.  
De aanbouw van het Zaaltje staat er, de 
binnenkant komt voor de Vierdaagse gereed. 
De gesprekken over het gebruik vorderen, met 
hopelijk voor iedereen een goede uitkomst.

De straatcontactpersonen brengen 
welkomsttasjes van de Dorpsvereniging bij 
nieuwe bewoners: deze week maakt Margreet 
er elf(!): 3 x Lucaslaan, 3 x Nijmeegsebaan, 4 x 
Koning Davidlaan, 1 x  Thaddeuslaan. 
Fijn dat ons dorp zo geliefd is en dat iedereen er 
energie in stopt. Al betekent het verhuizen en 
verbouwen onvermijdelijk ook afscheid nemen 
van het oude vertrouwde. 

De directie van Orientalis werkt aan nieuwe 
plannen, want het museum kan op deze 
manier niet verder, zo geeft de directie aan. De 
gemeenteraad heeft inmiddels budget toegezegd 
voor de verdere ontwikkeling van de plannen 
waarbij de raad benadrukt dat bij alle plannen 
de bewoners en overige stakeholders van Heilig 
Landstichting nauw betrokken moeten worden. 
Na dit besluit van de gemeenteraad zijn vanuit 
het dorp de gesprekken met de wethouder en 
met de directie van Orientalis gestart. 

Als grote vereniging, met veel leden kunnen 
we als serieuze gesprekspartner optreden 
en de belangen van de dorpsgemeenschap 
vertegenwoordigen.  Met elkaar spreken en naar 
elkaar luisteren draagt bij aan begrip en leidt tot 
nieuwe inzichten en tot betere plannen. 
De directie neemt zich voor een dag voor het 
dorp (ook de kinderen) te organiseren. U hoort 
hier binnenkort meer over via de dorpsmail of het 
Oorbelletje.

Wat we als vereniging doen is zorgen dat u 
gehoord wordt en dat u weet wat er speelt: u 
leest er over in deze Oorschelp, het Oorbelletje, de 
website, of op de dorpsmail.
We zien u graag bij eén van de activiteiten die 
uw nieuwsgierigheid of interesse wekken. In 
de afgelopen maanden: het vierde Lanen Jeu 
de Boules toernooi op Koningsdag, de Cafés 
HLS met presentaties door onze dorpsgenoten 
Wouter Helmer en Klaas Landsman, de Groendag: 
allemaal zeer interessant, gezellig en goed 
bezocht, ook door nieuwe bewoners. Geweldig!

Zo zorgen we met elkaar voor een fijn dorp. 
Natuurlijk in beweging!

join the club!

Ons dorp in beweging

van devoorzitter
Lies van Campen, voorzitter

Fijn dat ons dorp 
zo geliefd is en dat 
iedereen er energie in 
stopt
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En soms lopen de emoties daar 
hoog bij op, het wel en wee van het 
museum beroert ons. Toch is er 
maar een enkeling die niets met het 
museum te maken wil hebben, die het 
liever kwijt is. Het merendeel van de 
dorpsbewoners heeft er wel wat mee. 
En heeft ook de zorgen over wat er de 
komende jaren gaat gebeuren.

De vrienden van Museumpark Orien-
talis steunen de ontwikkelingen, daar 
ben je vriend voor. En een deel van die 
vrienden woont ook in ons dorp (28 
adressen). 

En natuurlijk ben je als vriend ook 
kritisch naar de plannen, geef je com-
mentaar erop, benadruk je dat ontwik-
kelingen alleen maar kunnen doorgaan 
als ze ook landen in de hoofden en 
harten van alle betrokkenen, en dat je 
als ontwikkelaars goed moet luisteren 
naar je omgeving.

De vrienden hebben zich het afgelo-
pen jaar ook afgevraagd welke rol ze 
nog kunnen vervullen. In ieder geval is 
ervoor gekozen door te gaan als vrien-
denclub als het museum doorgaat, en 
dat is nu zo! 

Naast onze kritische blik hebben wij 
een paar acties benoemd naar het 
museum om de steun uit te drukken:

• Je kunt gebruik maken van de 
kwaliteiten van onze leden bij de 
verdere organisatorische, inhoude-
lijke en financiële uitwerking;

• We onderzoeken of we onder-
nemers op een aardige manier 
kunnen betrekken;

• We gaan ons financieel hard maken 
voor de aanleg van de tuin achter 
het hoofdgebouw: de Garden of 
Eden.

Zijn we eigenlijk niet allemaal vrienden 
van ons museum? En zeker als we ons 
druk maken over de toekomst van 
dit museum, is het dan niet vanzelf-
sprekend dat als vriend te doen? Wij 
vrienden zouden het zo leuk vinden dat 
zoveel mogelijk inwoners van ons dorp 
hun museum als vriend willen steunen. 
Kijk eens op www.museumparkorien-
talis.nl/ontdek-museumpark-orien-
talis/vriend/, en meld je aan. Je bent 
meer dan welkom.

Namens het bestuur,
Pim Spaan, vicevoorzitter Vereniging Vrien-
den van Museumpark Orientalis.
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Alleen al de naam van ons dorp, Heilig Landstichting, doet ons 
beseffen dat we in een rijke, meer dan 100 jaar oude geschiedenis 
wonen. En een groot gedeelte van die 100 jaar hebben museum 
en dorp met elkaar samengeleefd. En al die jaren is er discussie 
geweest over die samenleving, zijn er vragen over leefbaarheid, over 
doelstelling, over bebouwen en parkeren. TEKST: Pim Spaan



5

Het terrein van 
Museumpark Oriëntalis 
hoe zag het terrein er vroeger uit?

In het vorige nummer van De Oorschelp belichtte Guy Ackermans het ‘Toekomstplan 
2018-2002 Cultuurpark Heilig Land’.  Hij stelde daarin ook een aantal vragen over het 
terugbrengen van het oorspronkelijke landschap. Om dat te realiseren zouden volgens 
het plan ‘niet-waardevolle bomen en heesters’ verwijderd moeten worden om het 
oorspronkelijke ‘open weidelandschap’ te herstellen. TEKST: Klaas Bouwer

Deze doelstelling roept vragen op. Ten eerste: wat 
verstaat men onder ‘het oorspronkelijke land-
schap’? Is dat het landschap van rond 1900, 1800 
of nog vroeger? Ten tweede: hoe komt men erbij 
dat dat landschap een ‘open weidelandschap’ zou 
zijn geweest? En wat zijn ‘niet waardevolle bomen 
en heesters’? Omdat ik in de afgelopen jaren veel 
archief- en kaartonderzoek naar de historie van 
de buitenplaatsen en boerderijen in de Meerwijk 
en omgeving heb verricht, wil ik op deze beide 
vragen ingaan.

Van de middeleeuwen tot omstreeks 1800 
bestond het landschap in deze streek uit heide-
veld, eikenhakhout en grove dennen, met hier en 
daar een perceel bouwland waarop men rogge en 

haver verbouwde. De eikenhakhoutcultuur was 
een alom verbreide vorm van bosbouw waarbij 
om de 10 tot 15 jaar eikenbos werd gekapt om uit 
de boomschors looistof voor de leerlooierijen te 
produceren. 
Het terrein van Oriëntalis hoorde in 1800 nog bij 
het grote domein Nederrijkswald, dat zich vanaf 
de Duitse grens uitstrekte tot de Scheidingsweg 
en de Nijmeegse Postweg. Dat was in de middel-
eeuwen in bezit van de graven en hertogen van 
Gelre, later van de provincie Gelderland.

In 1802 kreeg de Nijmeegse belastingcontro-
leur David Bakker van de provincie een groot 
perceel heide en bos in erfpacht waarop hij een 
klein landhuis en een boerderij liet bouwen. Hij 

Grondgebruik van de buitenplaats Het Nieuwland, 1832 De boerderij op de Bakkersberg die behoorde tot Het Nieuwland van 
David Bakker, omstreeks 1908 
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noemde zijn buitenplaats ‘Het Nieuwland’, niet te 
verwarren met het honderd jaar later gebouwde 
Nieuwland aan de Meerwijkselaan. 

Het Nieuwland van Bakker omvatte ongeveer het 
terrein waarop vanaf 1918 het Bijbels Openlucht-
museum - nu Oriëntalis - is aangelegd.  Het Bin-
nenmuseum staat nu op de hooggelegen plek (de 
Bakkersberg) waarop Bakker zijn villa en boerderij 
heeft gebouwd. Het terrein eromheen bestond, 
zoals op het kaartje is te zien,  uit naaldbos en 
eikenhakhout met enkele percelen bouwland. Hij 
verfraaide zijn bezit met slingerpaden, een vijver 
en een waterput en plantte bij de villa sierstrui-
ken en acacia’s. 

Vanaf de Nijmeegsebaan liet hij een rechte op-
rijlaan naar zijn huis aanleggen waardoor hij een 
mooie zichtlijn naar het zuidwesten creëerde. Of 
David Bakker ook vee heeft gehouden is niet vast 
te stellen. Voor weide was het hier veel te droog, 
uit tal van bronnen blijkt dat het vee op de heide 
zijn voedsel moest vinden. 
Men kan ten slotte van mening verschillen over 
de term ‘niet-waardevolle bomen en heesters’. De 

grove den is volgens sommigen niet waardevol, 
maar is dat in dit gebied uit historisch- land-
schappelijk oogpunt juist wel. 
Het terrein van Oriëntalis is in elk geval nooit 
een ‘open weidelandschap’ geweest zoals in het 
Toekomstplan wordt voorgesteld, maar een bos-
rijk buitenplaats-parklandschap dat niet zoveel 
verschilde van het huidige landschap van het 
museumpark. 

Een zogenaamd open weidelandschap bestond in 
deze omgeving nergens. Als men het bestaande 
terrein  door het verwijderen van ‘niet waardevol-
le bomen’ en struiken wil omvormen tot een der-
gelijk weidelandschap, dan doet men de boeiende 
historie van het gebied geweld aan. 

U kunt meer lezen over de historie van dit gebied 
in mijn boek ‘Een verrukkelijk gezigt’; buitenplaat-
sen en boerderijen in de Meerwijk  (Uitgeverij 
Matrijs, Utrecht 2014).

de redactie
Even kennismaken met de 
redactie van De Oorschelp.

Van links naar rechts:

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

fotografie: Marcel Krijgsman
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1. Mireille en Lenore maken pesto van Zevenblad. 2 Tiny 
Wigman opent de Groendag. 3. Wim de Vries demonstreert 
hoe de regenton werkt. 4. Petja Klaarhamer laat zien hoe hij 
regenwater opvangt. 5. stekjes te koop. 6. groendag 26 mei

25 mei 2019
GROENDAG 
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Zomer! De warme zonnestralen zijn nog voelbaar en een 
merel zingt zijn laatste lied van de dag. Tijd voor een wijntje 
en buiten eten met dit simpele zomerse gerecht.

Romige Quinoa Caprese
Voorbereiding: 15 minuten
Bereiding:           20 minuten

Ingrediënten voor 4 personen:
-  155 gram quinoa, van tevoren koken
-  390 gram tomatensaus
-  1 blikje tomatenpuree
-  90 gram room
-  90 gram geraspte Parmezaanse kaas 
-  1 grote bol mozzarella in plakjes gesneden
-  1 bakje kleine tomaatjes, gehalveerd
-  5 takjes verse basilicum in fijne reepjes gesneden
-  ½ tl paprikapoeder
-  ½ tl zout
-  ½ tl peper

Bereiding:
1. Verwarm de oven op 180 °C
2. Verwarm de tomatensaus samen met de tomatenpuree 

op een laag vuurtje in een ruime pan
3. Wanneer de saus warm is, voeg dan de room, 

Parmezaan, paprika, peper en zout toe
4. Haal de pan van het vuur en meng de gekookte quinoa 

toe en roer goed door elkaar
5. Voeg de helft van de mozzarella, de helft van de 

tomaatjes toe
6.  Voeg tenslotte de helft van de basilicum blaadjes toe en 

meng het geheel goed door
7. Doe dit quinoa mengsel in een ovenschaal
8. Leg hierop de andere helft van de mozzarella en de 

tomaatjes 
9. Zet +/- 15 min in de voorverwarmde oven en zet daarna 

nog even 2 min onder de grill voor een mooi goudkleurig 
laagje

10. Strooi tenslotte de rest van de basilicum blaadjes over 
de schotel

 
Geef er een frisse groene salade bij. Je kunt de saus natuur-
lijk ook met rijst of macaroni bereiden!
Eet smakelijk!

Ik geef de pollepel door aan Yus Broersma

WilmaTak

vegetarische                      
recepten
estafette 
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“Heeft me die stomme Vlaamse Gaai net het vinkennest leeggeroofd” komt een verontwaardigde Mark 
ter Laan het Valentinum uit gemopperd. Het Valentinum was oorspronkelijk een studiehuis van de 
Zusters van Bethanië, in de tijd dat pelgrims, pijen en habijten nog het beeld van de HLS  bepaalden. 
In hun voormalige studiehuis aan de Meerwijkselaan 19 en 21 wonen sinds 2015 en ‘17 twee jonge 
gezinnen. Samen met nog drie andere families en twee paarden, Tommy en July, bewonen en beheren 
zij een uniek landgoed ‘Nieuwland’.  Omringd door het getwinkeleer van vogels, het zacht geruis van 
de wind in de bomen en enkele kinderfietsjes op het pad, heet Stefanie Henriet ons welkom op het 
zonovergoten Zuidterras. TEKST: Jan de Koning, Miep Thuijls

Zodra de thee is ingeschonken en 
de koekjes op tafel staan, voegt 
Christa, partner van Mark, zich bij het 
gezelschap. Zij hebben een dochter, 
Mare, van 10 maanden. “We zijn hier 
gewoon, via de normale weg - Funda, 
makelaar, bank, notaris, architect, 
aannemer - terechtgekomen,” vertelt 
Christa. ”En in ons geval moesten er 
nog de nodige juridische constructies 
worden aangepast om privébewoning 
en gezamenlijk natuurbeheer goed 
te combineren.” Beiden werken in 
het Radboudumc, Christa als anes-
thesioloog in opleiding en Mark als 
neurochirurg. “Je werkt door de week 
in een gestructureerde medische/kli-
nische omgeving en dan is het heerlijk 
om hier de rest van de week van de 
natuur te genieten. Door alleen al hier 
te zijn groeit de liefde voor en kennis 
van de speciale flora en fauna in het 
landgoed in een rap tempo.”

In de korte stilte die valt wijst Ste-
fanie omhoog. Drie buizerds zweven 
majestueus boven ons, op zoek naar 
prooi of misschien alleen maar voor 
de lol op de thermiek. Het valt op 
dat de bewoners van ‘Nieuwland’ 
voortdurend alert zijn op hun eigen 
omgeving, steeds gebeurt er weer 
iets. “Daar in die kruik broedt een 
koolmees,” weet Gert. “ …en kijk hier 
vliegt zomaar een gouden tor aan 

mijn neus voorbij.” Stefanie, kinder-
arts in het Radboudumc, en Gert, pro-
jectleider in de koeltechniek, komen 
uit Gent en Hoogstraten (België). Zij 
zochten - en vonden - een plek in een 
groene omgeving, waar hun kinderen 
dicht bij de natuur zouden kunnen 
opgroeien en waar voldoende ruimte 
was om niet te hoeven meegenieten 
van de BBQ van de buren. “Niet dat 
we hier als een stelletje paddenstoel 
etende hippies in ons nakie rond 
willen lopen, maar wel om te genieten 
van de bossen, planten en dieren. 
Want een unieke plek, dat is het!” Op 

dat moment komt Stefanie terug met 
haar nog slaperige dochter Aurélie 
van bijna 3 en voegt zich weer bij ons. 
“Ik leerde Mark kennen op een cursus 
voor persoonlijke ontwikkeling en 
in het voorstelrondje bracht hij zijn 
leven in de bossen van het landgoed 
naar voren. Dat trof mij, omdat ik om 
mijzelf voor te stellen ook bossen 
en natuur in gedachten had.” Toen 
een half jaar later het huis naast dat 
van Mark en Christa vrij kwam, kreeg 
Stefanie een app-je met de vraag of 
zij interesse had. En zo trok zij twee 
jaar geleden met Gert, die naar eigen 

nieuwe bewoners*
Christa, Mark en Mare, Stefanie en Gert | Meerwijkselaan 19 en 21
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zeggen “de liefde volgde”, in de zuidelijke helft 
van het Valentinum. “De relatie met onze buren 
is uitstekend en ook met de andere drie gezinnen 
vormen we een hechte gemeenschap. Naast ons 
eigen huis en tuin, zijn we allemaal lid van de VVE 
die het 13 hectaren grote landgoed beheert.” 
Elke maand is er een ‘Bosdag’. Dan gaan de vijf 
families aan de slag met het beheer, bijvoorbeeld 
herstellen van het hek waar nodig, vrijmaken 
van paden, verwijderen van uitheemse planten. 
“Alleen de strijd tegen de Amerikaans vogelkers 
gaan we verliezen” denkt Gert. “Maar daar staat 
veel tegenover.”  Grote inspirator en initiator 
van het landgoed is Wouter Helmer, een van de 
vijf natuurbeheerders. “Je mag het eigenlijk niet 
zeggen, maar hij is voor ons toch wel een beetje 
de Goeroe, hoor,” zegt Mark. “Na het vertrek van 
de zusters van Bethanië kwamen vijf gezinnen 
op het landgoed te wonen, ecologen en biologen. 
Als eerste wapenfeit slaagden ze er in de jacht op 
het landgoed te stoppen. Vanaf het begin hadden 
zij als doel de natuur in het landgoed terug te 
brengen naar een meer inheemse diversiteit, 
onder andere door de exoten te verwijderen en de 
inheemse soorten te koesteren.” Het beetje na-
tuur dat Nederland nog rijk is staat steeds meer 
onder grote druk van toerisme, natuurbeheer en 
landbouw. Dus een plek creëren waar de natuur 
haar eigen gang mag gaan is van het grootste 
belang voor de biodiversiteit.
En de aanpak heeft succes. Elk jaar maakt 
Wouter (Helmer) een uitgebreid rapport waarin 
de ontwikkelingen in de diversiteit van planten, 
insecten en dieren in grafieken, tabellen en trends 
worden weergegeven. “Maar wij zien en beleven 
het met eigen ogen”, vertelt Mark enthousiast. 

“Als je zoekt naar vliegende herten, dan vind je die 
hier. Sinds een paar jaar nestelt hier de wespen-
dief, een van de weinige locaties in Nederland. 
Zeldzame spechten, salamanders, vleermuizen en 
zo’n 140 soorten nachtvlinders, ze leven ergens 
tussen de Nijmeegse baan en de Meerwijkse-
laan.” Het zou een fantastische locatie zijn voor 
het zondagochtend-programma van de NPO, 
‘Vroege Vogels’. “En naast de bijzondere flora en 
fauna hebben we hier ook het ‘gewone’ grut: ree-
en, vossen, dassen en laatst liep hier een familie 
everzwijnen met een stoot jonkies over het pad.”
Al pratend worden we steeds enthousiaster 
en vragen ons af hoe de ontwikkelingen in de 
toekomst zullen zijn. Iedereen is van mening 
dat het vooral zo nog lang mag blijven, ondanks 
klimaatveranderingen, zeespiegelstijgingen en 
massa-extincties. Christa: “We moeten natuur-
lijk altijd blijven upgraden en er zitten zeker nog 
andere projecten aan te komen. Na de ijskelder 
overwegen we een landgoedschuur te bouwen en 
willen we ook open dagen organiseren.” “En mis-
schien kunnen we nog wel uitbreiden”, vullen Gert 
en Mark aan. “Voor de toekomst is het misschien 
een idee om meer stukken bos in onze omgeving 
terug te geven aan de natuur.” Het effect op de 
diversiteit van flora en fauna zou fantastisch 
kunnen zijn. Deze boodschap krijgen we in elk 
geval mee na ons bezoek aan de nieuwe Nieuw-
landbewoners. 

Wie geïnteresseerd is, kan zelf gaan kijken, want 
landgoed Nieuwland verzorgt op 23 juni aan-
staande een open dag voor iedereen met hart 
voor dit unieke stukje natuur in Nederland.   

Een tijd gelden is het paneel aan de Groesbeekseweg dat herinnert aan de 2de wereldoorlog vernietigd. 

Op dit moment wordt het paneel hersteld. Om te voorkomen dat straks het gerestaureerde historisch paneel straks weer als 
fietsenstalling wordt gebruikt is door de zorg van de heer. Kerkhof op een verlengd trottoir een fietsenrek geplaatst.  

Zie foto’s hiernaast. TEKST: Frans Geertsen

nieuwe fietsenstalling
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Landgoed Nieuwland aan de 
Meerwijkselaan bestaat in zijn huidige 
vorm 25 jaar. Dit heugelijke feit 
vieren we graag met onze buren en 
andere belangstellenden op 23 juni 
aanstaande. 
Het landgoed is in de afgelopen 
decennia veranderd van een 
productiebos in een rijk en gevarieerd 
natuurgebiedje, dat we met vijf 
gezinnen met veel enthousiasme en 
inzet onderhouden. 
We nodigen jullie van harte uit voor 
een rondleiding, het bijwonen van 
een lezing of een presentatie over 
de historische achtergrond van het 
landgoed en een gezellig gesprek 
met buren. Dit alles onder het genot 
van koffie/thee/limonade met 
zelfgebakken lekkers. 

Waar: 
Landgoed Nieuwland – ingang oprit 
Meerwijkselaan 23/25 (bij de villa)

Wanneer: 
23 juni 2019 van 10.00 – 13.00 uur

Graag aanmelden voor 9 juni op 
onderstaand adres, zodat we een 
idee hebben van de belangstelling. 
Nieuwlandhls@gmail.com
Vermeld met hoeveel personen 
(volwassen en kinderen) je denkt te 
komen.
Graag geen honden meenemen. 

Tot 23 juni!
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3d impressieVelen van u zullen het hebben gemerkt: 
de samenvoeging van het Zaaltje en het 
Bosduiveltje is in volle gang en vordert gestaag. 
De verwachting is dat we het dorpshuis in de loop 
van juli in gebruik kunnen nemen. De officiële 
opening zal na de vakantie plaats vinden.

Hoe gaat ons 
nieuwe dorpshuis 

heten?
Om op deze vraag een antwoord te krijgen 
schrijven we een prijsvraag uit. 
Het exploitatieteam van het dorpshuis nodigt bij 
deze alle inwoners van ons dorp van harte uit om 
hieraan mee te doen.

Stuur jullie ideeën voor een nieuwe naam voor het 
Dorpshuis plus die voor de twee zalen op naar de 
redactie van het Oorbelletje of Oorschelp. 
Een comité van deskundige dorpsgenoten zal uit 
alle inzendingen een winnaar selecteren. 

De winnaar wordt natuurlijk in het zonnetje gezet 
en mag tijdens de officiële opening samen met de 
burgemeester het lint door knippen. 
 Stuur jullie ideeën vóór 1 augustus naar de 
redactie van de Oorschelp: oorschelphls@gmail.
com of naar de redactie van het Oorbelletje: 
jaapfesten@gmail.com

nieuwe naam Dorpshuis
Doe mee aan de prijsvraag.
Bedenk een nieuwe naam voor ons nieuwe dorpshuis
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Hemelvaartsdag Kids4HLS
Hemelvaartsdag 2019, geen kind dat deze dag voorlopig nog vergeet. Want hoe gezellig was het wel niet? 
Zo’n veertig kinderen én hun ouders en andere dorpsbewoners kwamen af op het HLS4kids festijn dat het 
Oranjecomité voor hen in elkaar gezet had. TEKST: JAAP FESTEN

De weken ervoor was al druk geflyerd, zodat iedereen zich 
goed kon voorbereiden. Want wat was het leuk om samen 
te genieten van de heerlijke lunchgerechten die iedereen had 
meegenomen. Een heuse ‘BYO’, met verrassende hapjes, zoals 
home-made bami, fruitspiesjes en zoetige flapjes. 

Op verzoek van de wat oudere kinderen was een vette 
workshop Boogschieten georganiseerd. Meer dan twintig 
kinderen hebben de eerste kneepjes van het boogschieten nu 
onder de knie, ze vonden het geweldig!

Voor de wat jongere kinderen was een tweetal speurtochten 
door het dorp uitgezet. Hand in hand hebben ze de buurt 
verkend en samen opdrachtjes uitgevoerd, met als doel de 
schatkist te vinden.
En zoals het hoort, zijn ze allemaal goed beloond!

Tegen 15.00 uur zijn 35 kinderen in teams tegen elkaar ten 
strijde getrokken op het voetbalveld. Acht teams hebben gebald 
en gekopt tot ze erbij neer vielen, met als uiteindelijk resultaat 
een verdiende beker of medaille. Voor de ouders was ‘vak B’ 
ingericht, en het bleef nog lang gezellig op het voetbalveld.

Al met al een bijzondere Hemelvaartsdag 2019, waar we met 
veel genoegen op terugkijken. 
Bedankt iedereen voor de gezelligheid en dank aan alle helpers! 
Het was voor het Oranjecomité weer een feestje om dit te 
mogen organiseren!
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Op een frisse zaterdagochtend loop ik binnen bij Ivan en Liselot, bij mij om de hoek op de Lucaslaan. Ivan 
staat druk te overleggen met werklieden. De tuin is duidelijk nog in staat van ontwikkeling zeg maar. 
Stenen er uit, groen er in. TEKST: Miep Thuijls

Hier wordt nog hard gewerkt zie ik?
Ja we zijn al een klein jaar flink bezig. Eerst in huis en nu 
is de tuin aan de beurt. We vinden het leuk om veel zelf te 
doen en de vader van Liselot heeft heel veel meegeholpen. 
We hebben wel driekwart jaar in de aanbouw gewoond 
totdat de rest van het huis klaar was. Nu is de aanbouw en 
soort rommelhok geworden en wonen we in het oorspron-
kelijke deel van het huis. Die aanbouw moet nog een mooie 
functie krijgen want dat is een prachtige tuinkamer. Zonde 
dat dat nu een washok is annex tuingereedschap opslag. ‘Ik 
denk dat het mijn creatieve plek wordt’ zegt Liselot lachend. 
Ik verwacht protest van Ivan, maar die vindt het prima.

Liselot jij bent de creatieveling in huis?
Nou ja, ik hou van schilderen, aquarel, maar sinds ik op cur-
sus zit in Berg en Dal doe ik ook veel met olieverf. En ik sport 
graag, Ivan ook maar we zijn wel erg veel met het huis bezig 

geweest. Ivan is meer technisch. ‘Dus ik krijg opdrachten 
van Liselot, die bedenkt van alles en ik mag het uitvoeren, 
vooral wat de tuin betreft. Er stond een hele grote kas in de 
tuin, die hebben we net teruggebracht tot een derde van de 
grootte. De rest moet nog vorm krijgen.’

Liselot is bioloog en Ivan is tandarts. Na een lange studie, 
eerst 4 jaar mondzorgkunde en daarna nog eens 6 jaar 
tandheelkunde werkt hij nu een tijdlang als tandarts ZZP-
er, momenteel in Doornenburg. ‘Mijn werk geeft heel veel 
voldoening. Ik vind het ook een sociaal vak. Je kunt mensen 
gerust stellen en op hun gemak brengen en daar hou ik van. 
Maar het is ook technisch en dat past wel bij mij.’
Liselot werkt na een studie biologie in Nijmegen momen-
teel op de Universiteit van Wageningen als studievoorlich-
ter/-adviseur van de opleidingen ‘biologie’, ‘bos- en natuur-
beheer’ en ‘aquaculture and marine resource management’.

nieuwe bewoners**
Ivan van Hoorn en Liselot van Och | Lucaslaan 3
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En hoe bevalt het in  
Heilig Landstichting?

Ja heerlijk. We wilden graag in het groen wonen. Fijne buren, 
de stad om de hoek. Alleen geen supermarkt op loopafstand 
dus we hebben een tijdje Picnic en AH laten bezorgen, maar 
dat is toch niks voor ons. We willen graag zelf de bood-
schappen doen, zelf de groenten uitzoeken.
We hebben ons wel voorgenomen om wat meer ’s avonds 
een rondje door de buurt te wandelen maar dat is er nog niet 
van gekomen. Het huis en de tuin slokt nog te veel tijd op. 
De begraafplaats zijn we nog niet geweest. De Cenakelkerk 
wel, die is prachtig.
En Ivan kent de bossen in de omgeving goed vanwege het 
mountainbiken.

Hoe zijn jullie hier gekomen?
Ivan: We woonden al een tijdje samen in Nijmegen West in 
Heseveld en via een patiënt in Beek hoorden we van dit huis. 
Het was wel een hele overgang van een flatje naar deze rus-
tige plek met veel ruimte om ons heen. We komen allebei uit 
een dorp. Liselot uit Limburg en ik uit Zeeland. Dit is wel een 

andere omgeving dan de dijken en de zee die ik gewend ben, 
maar als ik in de Ooijpolder fiets is het verschil niet zo groot. 
Ik vind het heerlijk om in Zeeland te zijn en over de dijken te 
fietsen, maar echt missen doe ik de zee niet.
En dan komt het gesprek op reizen en vakanties. Lekker met 
de tent naar Ameland of verder Europa in. Costa Rica afge-
lopen december. Ivan ook nog eens drie weken met vrienden 
naar Brazilie en Liselot binnenkort drie weken naar China.
‘Maar deze zomer gaan we lekker kneuteren in de tuin’ zegt 
Liselot. ‘Mijn moeder heeft groene vingers en die stekt er op 
los.’ ‘Aanmodderen vind ik heerlijk’ beaamt Ivan. ‘Ik vind het 
niet erg als er ergens nog een hoop zand ligt.’

En dat is voor mij aanleiding om te vertellen over aanstaan-
de groendag in het dorp en al die andere activiteiten. ‘We 
moeten snel lid worden van de dorpsvereniging’ roepen ze 
allebei.

Dat kan ik alleen maar beamen. En dan neem ik afscheid 
van deze twee enthousiaste jonge nieuwe inwoners van ons 
dorp. 

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

advertenties
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Foto’s van de Dorpsborrel van 31 
maart jongstleden,  de lezing van 
Klaas Landman over Toeval en de 
lezing van Wouter Helmer met het 
thema Rewilding Europe.
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In 1956 ontmoetten Frans Geertsen (86) en Bets 
Geertsen-van der Zanden (85) elkaar voor het 
eerst tijdens een vergadering van de katholieke 
jongerenorganisatie in Nijmegen. 

Drie jaar later, op 15 mei 1959, traden zij met elkaar 
in het huwelijk. Vier dagen later, op 19 mei, werden de 
huwelijksgeloften ook in de kerk uitgesproken. Frans 
en Bets hebben drie zoons en een dochter gekregen 
en zijn trotse opa en oma van drie kleinzoons en een 
kleindochter.

Op 15 mei jl. is burgemeester Slinkman namens de 
Gemeente Berg en Dal op felicitatiebezoek geweest. Hij 
nam voor het diamanten paar een mooi bloemstuk én 
een kopie van de trouwakte mee.

Hun huwelijkse leven hebben Frans en Bets grotendeels 
in de Heilig Landstichting doorgebracht, met twee keer 
een korte uitstap: eerst naar Groesbeek en in de jaren 
zeventig naar Marschen (nabij Hamburg).

Van zijn diensttijd tot zijn pensionering was Frans 
werkzaam bij Philips en Bets 
zorgde ervoor dat alles thuis op 
rolletjes liep. 

Daarnaast hebben beiden zich 
volop ingezet als vrijwilliger. 
Zo was Bets gastvrouw bij 
het Gelders Orkest en draaide 
zij nachtdiensten bij de VPTZ 
(Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg). Frans was voorzitter 
bij de Nederlandse Vereniging 
van Reserveofficieren en ook 
tien jaar Hoofd Protocol bij de 
Nijmeegse Vierdaagse. Deze 
heeft hij daarnaast ook 37 
keer uitgelopen. Ook hebben 

zij jarenlang en met veel plezier gezongen bij diverse 
koren in de regio. Frans doet dit nog steeds en pakt ook 
regelmatig het dirigeerstokje op.
Daarnaast is Frans als secretaris actief bij de 
Heemkundewerkgroep Heilig Landstichting en werd in 
februari 2019 zijn meest recente boek ‘Op weg naar de 
Rijn en verder’ -over de grote militaire operatie die het 
einde van nazi-Duitsland inluidde- gepubliceerd.

Zowel Frans als Bets zijn voor 
vrijwilligerswerkzaamheden met een lintje beloond. 
Frans werd in 2009 Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau en Bets werd in 2014 Lid in de Orde van Oranje 
Nassau

Het huis aan de Nijmeegsebaan was op 15 mei 
jongstleden uitbundig versierd, de zon scheen en samen 
met kinderen en kleinkinderen werden er zittend in de 
tuin veel interessante verhalen verteld.
Frans is opgegroeid in ons dorp, hij blijkt de op eén na 
langste bewoner van ons dorp. 

Op woensdag 15 mei was het 60 jaar geleden dat Frans en Bets Geertsen elkaar op het 
gemeentehuis het jawoord gaven. Reden voor de burgemeester om het diamanten bruidspaar te 
komen feliciteren. Ook het bestuur van de dorpsvereniging was uitgenodigd daarbij aanwezig te 
zijn. TEKST: Lies van Campen - FOTO: Peter Hendriks

60 jarig huwelijksfeest
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Ongerust gingen wij zo snel mogelijk naar huis 
door de windvlagen van de storm en forse plens-
buien. Wat denk je thuis aan te treffen? Dat viel 
gelukkig erg mee. De alarmcentrale in huis gaf 
inderdaad een inbraak aan. 
Het raam bleek geforceerd met een koevoet of 
iets dergelijks. De onderste raamklink was open-
gebroken, maar aan de bovenste was vreemd 
genoeg geen schade. De inbreker was binnen 
geweest, want de planten voor het raam waren 
netjes verzet en er stond een krukje binnen voor 
het raam, dat normaal in de hal staat waar ook 
een van de alarmsensoren hangt. Deze sensor 
had het alarm aangezet, dat een enorme her-
rie geeft binnenshuis en had ook de alarmlamp 
buiten aangezet. 

De inbreker heeft blijkbaar direct rechtsomkeer 
gemaakt, want we missen niets en hebben verder 
geen verdachte zaken in huis aangetroffen. De 
politie kwam direct na ons telefoontje en heeft 
onze zaak heel adequaat afgehandeld.

Hoe nu verder? Dit is de tweede inbraak in 35 jaar. 
Na de eerste inbraak (20 jaar geleden) hebben we 
alle deuren en ramen inbraakveilig laten maken 
en de alarminstallatie in huis laten aanbrengen. 
Twee jaar geleden hadden we opzij langs het 
huis een felle lamp met een bewegingssensor 
laten aanbrengen, maar deze functioneerde niet 
meer optimaal en heeft na de inbraak helemaal 
de geest gegeven. We hebben waarschijnlijk het 
slaapkamerraam niet optimaal afgesloten en dit 
was van buiten te zien. 
Deze insluiper, die al een tijdje actief lijkt te zijn in 
Heilig Landstichting, houdt onze huizen goed in 

de gaten en slaat toe als we niet goed opletten, 
zelfs overdag als we thuis zijn.

Wat kunnen we hieraan doen? Moeten we van 
onze huizen onneembare forten maken met hoge 
schuttingen en omheiningen, camera’s, loeiende 
sirenes en wat al niet van dit soort maatregelen? 
Of moeten we gewoon beter opletten en ons huis 
goed beveiligen (hang- en sluitwerk) met een 
goed alarmsysteem binnenshuis? Waarschijnlijk 
is het veel belangrijker om onze ogen goed open 
te houden en onbekenden die (zonder hond) door 
ons dorp kuieren in de gaten te houden en (vrien-
delijk) aan te spreken?

Wij hebben ons in ieder geval voorgenomen om 
alles nog beter af te sluiten, ook als we maar een 
paar uurtjes weg zijn of niet binnenshuis zijn. 
Daarnaast laten we ons alarmsysteem, dat al 
meer dan 20 jaar oud is, door een nieuw alarm-
systeem vervangen waardoor we zelf gewaar-
schuwd worden als er iets mis is. 

We hebben serieus overwogen om camera’s aan 
te schaffen, maar daar uiteindelijk vanaf gezien. 
De meerwaarde hiervan 
weegt waarschijnlijk niet 
op tegen de nadelen. 
Wij danken onze overbu-
ren en Tom Smits voor 
hun hulp in deze barre 
nacht.

Wat een gedoe! We zaten in Zeeland gezellig bij de buren op bezoek. Buiten loeide een 
storm om het huis. Via onze Buurtapp werden we gewaarschuwd dat onze alarmlamp 
boven de garage aan het knipperen was. Bij nadere inspectie door een van onze over-
buren bleek achter een slaapkamerraam geforceerd en open te staan, maar verder niets 
onheilspellends te zien. TEKST: Theo en  Els de Witte

Voorkomen is 
beter dan genezen
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“Wij, bewoners van de Heilig Landstichting, hebben toch allemaal die erfdienstbaarheidclausule in ons 
eigendomsbewijs, waarin staat dat er niet gebouwd mag worden voor commerciële doeleinden? Bovendien 
ligt het park in een vastgestelde ecologische hoofdstructuur. Hoe valt dit te rijmen met een grootschalig 
plan voor veertig vakantiewoningen in het museumpark, acht villa’s op het parkeerterrein en een op 
Disneyland geënte ‘belevingsroute’ over de begraafplaats?” TEKST: Jan de Koning

Aan het woord is Robbert Croes uit de 
HLS die de gelegenheid heeft gekre-
gen om in te spreken op de Carrousel 
ter voorbereiding van de gemeente-
raadsvergadering van 25 april. Aan 
de orde is een voorstel van B&W om 
aan Orientalis een startsubsidie van 
een slordige € 250.000 toe te wijzen 
en nog eens € 320.000 in reserve te 
houden. Een levendige en bewogen 
avond was het, die 11de april.

Namens de directie van het park 
Orientalis, verhinderd vanwege va-
kantie, verricht Pieter de Kort van de 
Raad van Toezicht de aftrap met een 
warm pleidooi voor het toekomstplan. 
Hij is blij met de betrokkenheid van de 
gemeente en de aanbevelingsbrieven 
die zijn binnengekomen. Met de hand 
op het hart en op de Governance Code 
Cultuur verklaart hij toe te zullen zien 
op de continuïteit van het bestuur, 
ook al hebben de beide zittende 
directieleden aangegeven dat zij op 
korte termijn hun functies neer zullen 
leggen. “Binnen één à twee jaar moet 
de zaak op de schop, maar wij kunnen 
ons helemaal vinden in het voorstel 
van B&W voor de subsidietoekenning 
en de reservering,” besluit hij zijn 
toelichting.

Maar liefst vijf dorpsgenoten maken 
kenbaar dat zij zich ernstig zorgen 
maken over het toekomstplan en 
hebben de moeite genomen zich 
er in te verdiepen. Een belangrijk, 
gezamenlijk punt is, dat de dorpsbe-

woners absoluut niet zijn betrokken 
bij de plannenmakerij. Volgens Lies 
van Campen, namens de dorpsver-
eniging: “Terwijl wij toch als bewoners 
letterlijk in de geschiedenis van de 
Heilig Landstichting en het museum-
park leven, hebben noch de dorps-
vereniging, noch representatieve 
groepen uit het dorp enige inbreng 
kunnen leveren in de ontwikkeling 
van de plannen.” Wouter Helmer die 
met zijn gezin en vijf andere fami-
lies tegenover het park woont en 
Orientalis een warm hart toedraagt 
voelt zich door het plan overvallen 
en buitengesloten. Wouter is ecoloog 
en op internationaal niveau gespeci-
aliseerd in duurzaam natuurbeheer, 
zorg voor de natuurlijke leefomgeving 
en de ontwikkeling van inspirerende 
verdienmodellen daarbij. (Misschien 
een tip?).

Wat duidelijk wordt in de Carrousel-
vergadering is dat de insprekers 
zonder uitzondering voorstander 
zijn van het voortbestaan van het 
museumpark. Hans Verwijs uit de 
Jericholaan wijst er op dat er in het 
plan vooral aandacht is op het ‘Wat’, 
maar dat nergens gesproken wordt 
over het ‘Waarom’. Hij vraagt zich 
met name af waarom bezoekers 
naar het museumpark komen: “Grote 
professionele parken als Disney en de 
Efteling maken vooraf een uitgebrei-
de en gedetailleerde studie van de 
doelgroep, zij werken de attracties tot 
op het kleinste detail uit en rekenen 

verschillende alternatieve scenario’s 
door. In het toekomstplan voor het 
museumpark is hierover niets terug 
te vinden.” Nou ja, tegenover het 
Circle-of-Life concept staat alleen 
het doemscenario van een failliet 
Orientalis. En dat terwijl het park 
zoveel meer mogelijkheden biedt voor 
een kleinschaliger museaal concept 
met meer samenhang en verbinding 
tussen Rust, Ruimte, Bezinning en 
Natuur”.

Ook een bekende oudbewoner van de 
Heilig Landstichting (Dries van Agt) 
en zijn politieke vriend (Jan Terlouw) 
doen een ondersteuningsduit in 
het zakje met een brief op origineel 
Orientalis briefpapier. Zij juichen het 
voortbestaan van Orientalis van har-
te toe en roemen de inzet van directie 
en vrijwilligers die de bezoekersaan-
tallen de afgelopen jaren aanzienlijk 
wisten op te schroeven. Guy Acker-
mans uit de Petruslaan onderschrijft 
die steunbetuigingen. “Iedereen hecht 
immers aan het museumpark.” Maar 
het ontbreken van een inzicht in en 
inschatting van de gevolgen, dat 
baart hem vooral zorgen. Hij benoemt 
achtereenvolgens de ingrepen in het 
groen (“33 ha bomen kappen”), de 
bebouwing (“30 tot 60 vakantie- en 
permanente woningen, die niet eens 
een verband hebben met het park”) 
en de ‘Disneyroute’ (“over de mooi-
ste begraafplaats van het land”) als 
schrikbeelden. Hij doet een oproep 
aan de Raad en aan B&W om toch 

Toekomstplan Oriëntalis
een verslag van de recente ontwikkelingen
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vooral in het kader van het voort-
bestaan van het park de aspecten 
natuur, leefbaarheid van het dorp en 
levensvatbaarheid van het toekomst-
plan mee te nemen.

De beraadslagingen die volgen op 
de insprekers laten aan de ene kant 
een grote eensgezindheid zien, aan 
de andere kant een grote diversiteit. 
Bijna elke raadsfractie begint met 
het belang dat het voortbestaan 
van Orientalis moet krijgen, maar 
stelt vervolgens voorwaarden, zoals 
betrokkenheid van bewoners bij 
de planvorming, duidelijkheid over 
cofinanciering en positieve conclusies 
van haalbaarheidsonderzoeken. Er 
wordt kritische aandacht gevraagd 
voor het spanningsveld tussen de 
museale functie en de (commerciële) 

pretparkfunctie. De conclusie van een 
fractie, dat het plan achterhaald is en 
dat het museum, na al het geld dat er 
al is ingestopt, niet rendabel te krijgen 
is, blijkt een minderheidsstandpunt. 
De Carrousel eindigt met de vraag of 
het voorstel van B&W wel rijp is voor 
behandeling in de raadsvergadering 
van 25 april.

Inmiddels is die raadsvergadering 
achter de rug. In de periode tussen 
de Carrousel en de raadsvergade-
ring heeft een aantal partijen de 
politieke koppen bij elkaar gestoken 
en is gekomen tot een gezamenlijk 
amendement. Als startsubsidie krijgt 
park Orientalis € 200.000 en er wordt 
€ 400.000 gereserveerd. Daarbij 
krijgt de (huidige en/of toekomstige) 
directie als opdracht mee de inwo-

ners van Heilig Landstichting nauw 
te betrekken bij de planvorming en 
te zorgen voor voldoende cofinan-
ciering en een sluitende exploitatie. 
Het gaat er in het amendement om 
dat de nieuwe bestuurder een “Basis 
op Orde” brengt die de eigenheid 
van het museum versterkt en het 
landschappelijk karakter van het park 
behoudt. Voorwaar een inspirerende 
opdracht, waaraan wij als bewoners 
van de Heilig Landstichting graag 
onze bijdrage willen leveren, willen 
meedenken en ontwikkelen. Want 
alleen geïnformeerd worden over wat 
er met onze leefomgeving gebeurt, 
kan alleen maar leiden tot hakken … 
in het zand van het Heilig Land.

Aanwezig: 
Erna van de Ven, Kees de Ruwe (Orientalis) Lies 
van Campen, Josine de Groot (DV)

Agenda:
1. Standpunten DV
2. Procesbeschrijving door Orientalis
3. Planning dorpsdag (naam is veranderd van 

familiedag in dorpsdag)

Oriëntalis - Bestuur 
Dorpsvereniging
Verslag gesprek Oriëntalis- Bestuur 
Dorpsvereniging op 10 mei 2019 

CORRECTIE 
In Oorschelp nr. 50 staat onder de 
foto bij het verhaal van Guy Acker-
mans: “impressie van de te bouwen 
vakantiehuisjes”. 

Dit klopt niet! Deze foto is een 
voorbeeld wat er op de parkeerplaats 
gebouwd zou kunnen worden.

Bert Peters
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1. 
A.  het plan dat er nu ligt wordt niet op deze manier 

doorgezet
B.  eerst wordt aan het dorp uitgelegd waarom een 

nieuw plan nodig is, en als dat niet lukt waarom 
het museum dan moet worden gesloten

C.   het dorp krijgt de kans een bijdrage te leveren aan 
de plannen via vertegenwoordigers in project- en 
klankbordgroepen

D.  Orientalis zorgt ervoor dat het dorp goed is ge-
informeerd over het proces en de inhoud van het 
plan (informatieavonden etc.); de DV stelt haar 
communicatiekanalen ter beschikking.

E.  door de nieuwe directeur wordt een proces uitge-
zet om tot een plan te komen.

F.  bovenstaande wordt vóór de dorpsdag georgani-
seerd om te voorkomen dat deze overkomt als een 
zoethoudertje.

2. 
Voor alle duidelijkheid: de plannen zijn gezamenlijk van 
begraafplaats en Orientalis.
De missie en de visie uit het huidige plan moeten 
overeind blijven.

De 2 hoofdpunten zijn:
A. Het hoofdgebouw moet verbouwd worden en er 

moet een verlegging van de entree komen.
B. Er moeten experience-programma’s komen om 

meer dagelijkse bezoekers te trekken.
Voor een goede exploitatie moet er jaarlijks € 350.000 
binnenkomen. De vakantiewoningen ZOUDEN een 
optie kunnen zijn maar geen must. Verder wil men 
werken met evenementensubsidies.
De parkeerplaats bebouwen is een alternatief dek-
kingsscenario, maar beslist geen eerste optie. Er is 
echter 3 miljoen nodig om de investeringen te kunnen 
doen, dus er zijn nieuwe economische dragers nodig.
Er wordt een directeur gezocht die in de eerste plaats 
een ondernemer moet zijn met affiniteit met het 
museum! Een conditie waaronder door de gemeente 
subsidie is verstrekt is dat de nieuwe directeur zich 
houdt aan de opdracht zoals geformuleerd hierboven.
De opdracht is om een duurzaam plan voor een 

levensvatbaar museum te maken, dat op maximaal 
draagvlak in het dorp kan rekenen.
Het is nog een broos proces, waarin ook nog fondsen 
en andere instanties moeten worden benaderd.
Voor de gesprekken met de omgeving wil Orientalis 
een externe begeleider zoeken.
Wanneer tenslotte de Raad van Toezicht van oordeel 
is dat de plannen niet kunnen worden uitgevoerd, is 
het einde verhaal voor het museum.
Kees de Ruwe stelt de volgende figuur voor:
- Er moet een procesgroep komen die waakt over 

planning en inhoudelijke uitvoering
- Er moet een ontwikkelgroep komen die bestaat uit 

verschillende themagroepen.
 Kees de Ruwe stelt een plan van aanpak voor het 

vervolg op. Hij mailt dit uiterlijk 23 mei aan Lies en 
Josine voor commentaar. 

3. 
Dorpsdag wordt zaterdag 6 of zondag 7 juli van 16 tot 
18 uur.
• Er komt: een inloophuis met panelen waarop 

uitleg: waarom is verbouwing nodig, filosofie over 
het museum, wat is nodig, uitnodiging tot gericht 
meedenken over economische dragers en het ex-
perience programma/meedoen, welke expertises 
zijn er nodig

• Als omlijsting:  bv. Springkussen voor kinderen, 
hapjes en drankjes etc.

• Orientalis wil de dorpsdag organiseren om de 
onrust weg te nemen door uitleg, dit is dan de 
start van het proces. Op die manier meteen op 
actieve betrokkenheid / kritische meedenkers van 
bewoners kan worden geworven.

• Josine en Lies reageren op de concept uitnodiging 
voor de dorpsdag.

• De Oorschelp verschijnt binnenkort weer. De dead-
line voor artikelen is 1 juni.   
Orientalis wil hierin een bericht over de dorpsdag 
en de verwachtingen en grove tijdslijnen voor aan-
leveren (oorschelpHLS@gmail.com). Eventueel kan 
er op korte termijn al via de dorpsmail een ‘save 
the date’ worden verstuurd.

• Vervolgafspraak: 24 mei 11.00 uur 
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In de Algemene Ledenvergadering van februari jl. is het Actieplan voor een Dorpsagenda 
2019-2023 gepresenteerd met de titel “Gezond Veilig Samen & Duurzaam.”
Daarin heeft de Dorpsvereniging aangegeven wat er op dit moment al gebeurt in ons 
dorp en - belangrijker nog – wat de wensen zijn van de dorpsbewoners n.a.v.  het 
laatstgehouden dorpsonderzoek. 
We hebben die wensen in een aantal thema’s onderverdeeld: Jong – Duurzaamheid – 
Bewegen -  Gezondheid & Welzijn i.c.m. Vrijwilligerswerk. Hieronder een update van de 
stand van zaken. TEKST: Caroline Wienen-Poos

SAMEN
De dorpsvereniging zet zich in om de ontmoeting 
in ons dorp te bevorderen door middel van het 
organiseren en stimuleren van allerlei verbinden-
de activiteiten. Het dorpsonderzoek geeft aan dat 
we dit allemaal belangrijk vinden. Tegelijkertijd 
moeten we vaststellen dat bijv. de maandelijkse 
dorpsborrels onvoldoende opkomst te zien gaven: 
reden waarom we kiezen om niet meer iedere 
maand maar wel een aantal keren per jaar een 
zgn. Café HLS te openen waarin we zorgen voor 
een interessante spreker. Na dit 2x georganiseerd 
te hebben, blijkt al dat we meer mensen aanspre-
ken en dat we meer bezoekers trekken. Dus dat is 
goed nieuws!
Verder zet de Dorpsvereniging zich in om de 
Dorpsagenda verder te verwerkelijken en daar-
door meer en meer de onderlinge verbondenheid 
te vergroten.  

Vrijwilligers Vraag & Aanbod: 
Join the Club ! 
Anna Mourits is vanuit het Bestuur van de Dorps-
vereniging betrokken bij de Werkgroep Vrijwilli-
gers. 
Er heeft al enkele malen overleg plaatsgevonden 
met Forte Welzijn om te kijken of we gebruik kun-
nen maken van de reeds bestaande faciliteiten 
om vraag en aanbod van vrijwilligerswerk met 
elkaar te matchen. 
Er wordt overigens al veel vrijwilligerswerk ge-
daan in en voor ons dorp: kijk bijvoorbeeld naar 
de vrijwilligers die voor ons dorpshuis dagelijks de 

handen uit de mouwen steken.
En wat te denken van onze straatcontactperso-
nen die voor “hun” straat of laan ook een soci-
aal-maatschappelijke functie vervullen en waar 
Els de Witte en Marja van Rossum een coördi-
nerende rol hebben in het op elkaar afstemmen 
van hulpvragen uit de buurt met een geschikte 
vrijwilliger. 
Wilt u de ontwikkelingen niet afwachten omdat u 
nu een hulpvraag heeft?
Of… wilt u het dorp en de bewoners beter leren 
kennen en heeft u regelmatig wat tijd over om 
iemand te begeleiden bij een ommetje, ziekenbe-
zoek, vervoer, mee boodschappen doen, gezel-
schap of verlichting van een mantelzorger? 
Neem dan snel contact met ons op via: dorpsver-
eniging@gmail.com
We zijn er in de wereld om elkaar, om elkaar te 
helpen, niet waar? 

Jong
Het Oranje-Comité,  waarvan voorzitter Jaap 
Festen ook bestuurslid van de Dorpsvereniging 
is,  heeft de wensen van de jongeren geïnven-
tariseerd en coördineert met veel energie de 
jeugd-activiteiten samen met onze jongste 
dorpsbewoners. 
Mooi voorbeeld hiervan is het artikel uit de vorige 
Oorschelp waar ambitieuze plannen van Merel 
en Sara te lezen waren. Het geweldige Kids4HLS, 
waarvoor heel het dorp met een flitsende flyer 
werd uitgenodigd en op Hemelvaartsdag werd 
gehouden, heeft al een aantal wensen van deze 
meiden verwezenlijkt: Workshop Boogschieten, 

Actieplan Dorpsagenda
2019 - 2023 
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Cupcakes versieren, Springkussen en een Jun-
gle-speurtocht!
De werkgroep Jong is goed bezig en wil graag van 
jullie horen welke ideeën jullie nog meer hebben!
Mail naar: oorschelp@gmail.com.

Duurzaamheid
De Werkgroep Duurzaamheid (Lies van Campen, 
Mark van ’t Hof, Mireille Nefkens, Helen van der 
Ven, Tiny Wigman en Philip Wolbert) timmert flink 
aan de weg zo blijkt ook uit de vorige Oorschelp 
waarin hun plannen voor 2019 werden gepu-
bliceerd met activiteiten in mei, september en 
oktober/november a.s. 
We hebben inmiddels op 26 mei jl. van de 2e 
Groendag mogen genieten en lekker kunnen “glu-
ren bij de buren” in de daartoe opengestelde tui-
nen en geleerd om pesto te maken van zevenblad 
en brandnetel. Zie voor een fotoverslag elders in 
deze Oorschelp.
Voor nu is het speerpunt van deze werkgroep het 
stimuleren van een goed “watermanagement” in 
ons dorp met name door het afkoppelen van de 
hemelwaterafvoer met regentonnen en andere 
vernuftige systemen om het hemelwater op te 
vangen t.b.v. de tuin zonder tegels. 
Oktober/november zal in het teken staan van 
energiebesparing.
Heeft u zelf ook ideeën over hoe we ons dorp 
duurzamer kunnen maken? Neem dan contact op 
via de dorpsvereniging: dorpsvereniging@gmail.
com

Bewegen
De werkgroep Bewegen heeft Margreet 
Mooren-Bartijn en Pim Spaan als aanspreekpunt. 
Het dorp heeft verschillende mogelijkheden tot 
gezond bewegen. Er worden in het Bosduiveltje 
verschillende cursussen gegeven op het gebied 
van bewegen. Door het KBO/PCOB wordt bijv. 
iedere dinsdagochtend gegymd, er is yoga op 
woensdagavond, een maandelijkse natuurwan-
deling en op vrijdagmiddag wordt steevast een 
Dorpsommetje gelopen voor diegenen die het 
fijner vinden om in groepsverband een wandeling 
te maken. (in juli en augustus zijn er overigens 

GEEN wandelingen op vrijdagmiddag!).
Jeu de boules vindt ook iedere dinsdagmiddag 
plaats: weer of geen weer: het gaat altijd door!
Na het Jeu de Boules-toernooi op Koningsdag 
werd het idee geopperd om voor de (nog) werken-
den een avond-jeu de boules groep op de richten 
op een avond of op de zaterdag. Voor mannen en 
vrouwen overigens. Zin om “de but” mee op te 
gooien?  Neem dan contact op met de dorpsver-
eniging t.a.v. Margreet Mooren-Bartijn: dorpsver-
eniging@gmail.com
Ook wordt het idee om een beweegtuin voor oud 
en jong in ons dorp te ontwikkelen op haalbaar-
heid onderzocht. We willen de speeltuin uitbrei-
den met enkele peuterapparaten èn volwassenen 
apparaten. Dus: “Een speeltuin voor alle leeftij-
den!”

Veiligheid
De Dorpsvereniging vraagt bij de Gemeente 
Berg en Dal of de Provincie Gelderland namens 
het dorp aandacht voor onveilige situaties in 
ons dorp. In de ALV werden we bijv. door Frans 
Geertsen geattendeerd op de gevaarlijke situatie 
voor fietsers op de Nijmeegsebaan wanneer de 
groencontainers op het drukste moment van 
de woensdag worden geleegd door de nieuwe 
zij-laders van de DAR. Het bestuur heeft inmid-
dels contact gelegd met de DAR om een ander en 
veiliger ophaaltijdstip af te spreken.
Komt u onveilige situaties tegen in ons dorp of 
heeft u verbetervoorstellen? Neem dan contact 
op met de dorpsvereniging en we gaan samen 
proberen om e.e.a. te regelen: dorpsvereniging@
gmail.com 

We zijn er in de wereld om 
elkaar, om elkaar te helpen, 
niet waar? 
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KBO-PCOB Heilig Landstichting
KBO-PCOB Heilig Landstichting altijd paraat!  

De KBO-PCOB Heilig Landstichting (HLS), de Seniorenvereni-
ging van Heilig Landstichting is er voor de ouderen. 

De Seniorenvereniging HLS is een zeer actieve zelfstandi-
ge afdeling van de landelijke KBO-PCOB en deze landelijke 
vereniging heeft voor u ook een eigen klantenservice en 
juristentelefoon. 

Er is bij ons plaats voor alle gezindten en de vereniging 
staat ook open voor mensen van alle seksuele geaardheden, 
iedereen is welkom om mee te doen aan onze veelzijdige 
activiteiten en lezingen, maar ook amusement komt aan de 
orde. 
Sportief staat onze seniorenvereniging HLS ook haar man-
netje. 
Als lid van onze Seniorenvereniging geniet u niet alleen van 
ons uitgebreide programma, maar ook van tal van kortingen. 
Meer dan vijftig bedrijven in onze gemeente, geselecteerde 
ziektekostenmaatschappijen, electriciteitsbedrijven staan 
klaar om de leden van de KBO-PCOB HLS te mogen begroe-
ten. 

Waarom nog wachten met lid worden. Al vanaf 50 jaar kunt 
u lid worden! Dit is het moment om mee te genieten van 
alles wat de Seniorenvereniging HLS u biedt. Ook ontvangt 
u 10 x per jaar het zeer interessante en gezellige magazine 
KBO-PCOB in de bus met allerlei artikelen over velerlei ge-
bieden, met name die voor ouderen. 

Dat kan voor € 30,00 per kalenderjaar, onbegrijpelijk maar 
waar!!! Kadotip: geef uw buren, vrienden, bekenden een 
lidmaatschap van de Seniorenvereniging HLS, dan geniet u 
voortaan samen. 
Contact: kbo.hls3@gmail.com of telefonisch 06-22327987 
met Josje Pappôt.

 Ons bestuur bestaat uit de volgende leden: 
Bep Huisman - Thebes | voorzitter 
Hans Bartels | penningmeester 
Marja van Rossum - van Oppenraaij | secretaris 
Josje Pappôt – Weide | 2e secretaris 
Karel Bosman | interne zaken
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Ik wil U graag heel kort de achter-
grond schetsen van de gebeurtenis-
sen die op deze luisterkei te horen 
zijn.
We staan hier op een plek die vanaf 
1 oktober 1944 de grens was tussen 
het enige niet geëvacueerde deel van 
de gemeente Groesbeek, het dorp 
Ploeg/Heilig Landstichting en het 
frontgebied tussen de Geallieerde 
en Duitse linies.. De operatie “Mar-
ket-Garden” had niet het beoog-
de doel bereikt, Arnhem was niet 
veroverd. De geallieerden konden niet 
doorstoten naar het hart van Nazi 
Duitsland.
De felle weerstand van Duitse 
troepen, in de Betuwe en het gebied 
zuid-oostelijk van Nijmegen, veran-
derde Groesbeek, Beek en Mook in 
frontgebied. De bewoners van deze 
dorpen en ook die in de Ooypolder 
werden vanaf begin oktober geëva-
cueerd naar veiliger oorden (Brabant 
en zelfs Belgie). Dat gold ook voor de 
gebieden die nog in Duitse handen 
waren. De bewoners van die gebieden 
werden via Kleve- Emmerich naar 
Noord en Oost Nederland gestuurd.
Ons dorp, slechts 3 km van de front-
lijn verwijderd, gelegen achter een 
bosgebied, waarvan het Devotiepark/
Bijbels Openluchtmuseum een deel 
was, werd voldoende veilig geacht om 
bewoond te blijven.
Tot 1942 was de oorlog betrekkelijk 
vredig aan het merendeel van ons 

dorp voorbijgegaan. Na de bisschop-
pelijke brief over de Jodenvervolging 
namen de Duitsers wraak door het 
vorderen van
gebouwen van katholieke instellingen 
en het nemen van gijzelaars, o.a. de 
bekende Nijmeegse arts . Dr. Daniel 
van Vugt , waarvoor later op onze 
begraafplaats een gedachtenis kapel 
werd gebouwd. . Hier bij ons werden 
op 20 mei het klooster en seminarie 
“Nebo” en het pensionaat ”Marien-
bosch” gevorderd en die gebouwen 
moesten binnen enkele dagen ont-
ruimd worden.

In die tijd waren van hier uit zowel 
de Nebo als Marienbosch goed te 
zien. De machtige bomen die nu het 
uitzicht belemmeren waren toen niet 
eens manshoog. De mensen in ons 
dorp waren ieder op eigen wijze met 
een of meer van de ons omringende 
kloosters verbonden.
Ook het Karmelklooster kreeg bezoek, 
maar na de bezichtiging zei de Duitse 
inspecteur, dat het gebouw voor 
Duitsers ongeschikt was omdat het 
geen enkel Comfort bood. Het kloos-
ter Casa Nova werd niet bezocht, 
waarschijnlijk dachten de Duitse in-
stanties: “Das haben wir schon” want 
in dat gebouw woonden de Duitse 
zusters, “Kanunnikessen van het Hei-
lig Graf. Leden van een klooster-con-
gregatie, die aan het begin van de 
vorige eeuw tijdens de Kulturkampf 

in Duitsland, Baden Baden hadden 
moeten verlaten.
In 1936 waren zij door Pastoor/Mons-
eigneur Suys naar Casa Nova gehaald 
om de pelgrims die naar de Heilig 
Land Stichting kwamen te verzorgen 
en de “Ältijd durende aanbidding” in 
de Çenakelkerk te realiseren.
Daarnaast waren er een 3-tal Vlaam-
se zusters van dezelfde congregatie 
uit Turnhout in Belgie als leraressen 
voor de meisjes en kleuterschool. Zij 
waren al van af 1928 bij deze school-
tjes betrokken.

De Duitse zusters o.l.v. Priorin Bern-
harda,( ik noem haar verder Moeder 
Overste omdat volgens mij vriendelij-

Onthulling luisterkei
op vrijdag 24 mei jongstleden werd de 72ste luisterkei 
van de Liberationroute in Heilig Landstichting onthuld.

Vrijdag 24 mei is op de hoek van de Profetenlaan met de Meerwijkselaan, tegenover de ingang van Mu-
seumpark Orientalis de 72ste luisterkei ‘Heilig land onder vuur’ van de Liberationroute onthult. Bezoekers 
kunnen hier het aangrijpende verhaal over Duitse zusters beluisteren die onderduikers in de gebouwen 
van het huidige museum huisvestten. 
Frans Geertsen hield ter gelegenheid van deze onthulling de  volgende toespraak.
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ker klinkt) ontpopten zich echter als 
ware helpers in nood. Zij brachten 
de opdracht van Christus : “Heb U 
naasten lief” daadwerkelijk in de 
praktijk. Zij
verleenden in het diepste geheim 
onderdak, aan jongemannen uit deze 
omgeving, die eigenlijk naar Duits-
land moesten voor de Arbeitsein-
satz, maar ook aan joodse en andere 
onderduikers.
In het devotie-park werden schuil-
plaatsen ingericht voor het geval 
dat er iets mis zou gaan.. Alles in 
het diepste geheim, ook de buur-
man Dr.van Beek, pastoor van de 
parochie, tevens bestuurder van het 
Devotiepark, wist niets van deze ac-
tiviteiten. Dat alles werd nog moei-
lijker toen na het bombardement in 
Nijmegen ook dakloze Nijmegenaren 
moesten worden opgevangen,. Maar 
het convent van 9 Duitse, 3 Vlaamse 
en een Nederlandse zuster wisten 
dat redelijk te klaren tot dat bij de 
gevechten bij de bevrijding van Nij-
megen een grote stroom vluchtelin-
gen naar Heilig Landstichting kwam 
die overal moesten worden onder-
gebracht, het convent werd daarbij 
eigenljk overvraagd.. Eind septem-
ber, begin oktober lagen bovendien 

dorp en park herhaaldelijk onder 
vuur van Duitse artillerie waarbij o.a 
Piet Gerrits, schilder en beeldhouwer, 
artistiek inspirator van het Museum 
en de huishoudster van de pastorie 
zwaar gewond raakten.

In die zelfde tijd begonnen voor-
malige ondergrondse knokploegen 
NSBers , Rijks-Duitsers en andere 
personen te arresteren en op 2 okto-
ber werd ook Zr Bernharda , moe-
der-overste van Casa Nova gearres-
teerd, verdacht van spionage voor de 
Duitsers. De andere Duitse nonnen 
werden in een apart stuk van Casa 
Nova opgesloten, zij mochten met 
niemand contact hebben en konden 
dus ook niet meer meewerken aan 
de opvang en verzorging van de bij 
hen ondergebrachte vluchtelingen. In 
ons dorp deed het verhaal de ronde 
dat Zr. Bernharda een geheime zen-
der in haar habijt had waarmee ze 
in verbinding stond met de Duitsers. 
(Nepnieuws is van alle tijden)
OP 7 november werden de nonnen 
alsnog vanuit Casa Nova overge-
bracht naar ’n school in Lage Mierde 
en daarna naar een
klooster in Tilburg. Met veel moeite 
was het ondertussen de Hr, Eggen-

huizen , penningmeester van het 
stichtingsbestuur, gelukt Zr. Bern-
harda op 27 december vrij te krijgen , 
er bleek geen enkele grond aanwezig 
voor de beschuldiging van spionage. 
Zij werd daarna ook overgebracht 
naar Lage Mierde en daarna naar 
Tilburg.
Pastoor van Beek hield zich om 
onverklaarbare redenen afzijdig bij 
de pogingen om Zr. Bernharda vrij te 
krijgen.
Pas op 4 september 1945 gaf het 
Militair Gezag toestemming aan de 
Kanunnikessen, om terug te keren 
naar Casa Nova..
Inmiddels wist men in ons dorp wat 
deze nonnen werkelijk hadden ge-
daan en werden zij gastvrij ontvan-
gen. Zij hervatten hun oude werk-
zaamheden en gaven bovendien 
muziek- en taalles.In de volgende 
jaren werd het convent ondanks het 
toetreden van enkele Nederlandse 
vrouwen kleiner en kleiner en in 
januari 1986 verlieten de laatste vier 
zusters Casa Nova.
Het gebouw Casa Nova is nu in 
gebruik door een stichting die geen 
enkele relatie heeft met de Cenakel-
kerk en of het huidige Museum park.

Dank U.
Frans Geertsen

Het verhaal is ook op liberationroute.
nl te beluisteren. Wie meer over die 
periode in het museumpark wil we-
ten, kan er binnenkort ook een spe-
ciale wandeling over het terrein van 
Orientalis volgen. Meer informatie 
over de Liberationroute bij Hanneline 
Oosting, tel. (06) 53 97 02 96
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De omgeving en dit huis zijn me bekend. Hier wandelen 
we altijd het bos in langs de plattegrond, maar nu sta ik in 
de tuin van het huis, dat ik slechts vanuit de verte ken, te 
genieten van de Agapanthus en Oleanders die net uit hun 
winterslaap worden gehaald. 
Peter nodigt me binnen in hun ruime zitkeuken met een 
prachtig uitzicht op de glooiende hellingen. Ik vraag me af 
waar nu toch die wijnstokken staan? Peter raadt mijn ge-
dachten en zegt: “Nee van hieruit zie je de 150 wijnstokken 
net niet staan die gaan we straks bekijken”. Want de reden 
van dit bezoek is de hobby van Peter, het zelf verbouwen 
van druiven en produceren van wijn van eigen bodem. 
Peter vertelt dat toen hij 15 jaar geleden hier kwam wonen, 
hij een kleine wijngaard heeft aangeplant met het idee 
daarvan te gaan oogsten tegen de tijd dat hij met pensioen 
zou gaan. Zo kon hij zijn grote passie voor wijn een extra 
dimensie geven. Het lijkt me een gedurfd experiment en ik 
ben razend benieuwd naar het resultaat. Maar nu nog te 
vroeg voor een glas.
Peter studeerde Biologie aan de Radboud-Universiteit en 
werkte lange tijd bij Organon. Voor dat bedrijf zette hij in 
het begin van de jaren 90 voor Organon Oost-Europa op 
de kaart. Daarna woonde hij lange tijd in Casablanca van 
waaruit hij alle activiteiten voor Organon in Afrika aanstuur-
de. Ook zijn gezin ging mee en zijn kinderen bezochten daar 
de Amerikaanse school. Na die mooie tijd kwam de nadruk 
in het werkzaam leven steeds meer te liggen op de bedrijfs-
kundige vaardigheden en adviseerde Peter vele bedrijven 
over hoe hun visie vorm te geven.
Maar nu tijd voor een wandeling naar de wijnstokken. We 
lopen buiten nog geen 10 meter of ik zie de 150 Regent en 
Cabernet Cologne stokken al staan.  Mooi tegen de glooiing 

gepland en nog maar een enkele knop te zien. Peter legt uit 
dat er verschillende snoeiwijzen zijn. “Ik pas de Guyot-snoei-
wijze toe, waarbij twee scheuten opzij worden gebogen en 
de nieuwe scheuten in een plat vlak naar boven worden ge-
leid. Alle werk zoals snoeien, wieden, plukken en selecteren 
doe ik zelf. De druiven zijn onbespoten en de oogst breng ik 
naar de Colognes en daar vindt de wijnproductie en botte-
ling plaats. Elke wijnstok levert gemiddeld een liter wijn op, 
dus ongeveer 150 flessen per jaar. En die drink ik heus niet 
allemaal zelf op, ik geef wel eens een fles weg aan familie en 
vrienden”. 
Tijd om de hand aan de ploeg te slaan en de rosé die dit 
domein oplevert te proeven! Peter schenkt de wijn in om 
te keuren. Mooie kleur, goede neus en kies dan een namid-
dag-moment om deze wijn tot zijn recht te laten komen 
samen met een stukje brie. 
Deze witte villa krijgt een extra dimensie nu ik weet dat het 
Domein Groot Vlasveld zich aldaar bevindt. Met recht is dit 
de Gate to Paradise: een mooi stukje binnen ons bijzondere 
dorp.
Tijd om te vertrekken, maar ik kom terug om een foto te ma-
ken rond 1 juni, een mooi vooruitzicht. We lopen langs mooie 
glas in lood ramen, waarbij Peter vertelt dat die zijn gemaakt 
door Ted Felen een bekende Nijmeegse graficus, schilder en 
glazenier. Een van die ramen heeft Felen ‘Gate to Paradise’ 
genoemd, waar ook de naam voor de wijn van afgeleid is. 
We nemen afscheid, tot over een maand of twee! De poort 
draait weer open en nog een korte groet. Een bijzonder 
mooie verrassing z’n dorpsgenoot met een unieke hobby. 
Wellicht een idee om de wijn van dit Domein in ons 
dorpshuis te proeven op een HLS borrel? 

Wijngaard in ons dorp? Echt waar!
Het is een koude april-ochtend als ik vanuit Nijmegen-Oost, naar mijn volgende afspraak fiets. Het is 
handschoenenweer en na een minuut of 20 kom ik, precies op tijd, aan bij de mooie witte villa op de Meer-
wijkselaan. Ik voel me de koning te rijk als, nog voor ik de bel beroer, het grote hek open zwaait en Peter 
de Groot me hartelijk verwelkomt. TEKST: Wim de Vriess
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De kaarten vormden naast andere souvenirs ongetwijfeld 
een belangrijke bron van inkomsten voor de stichting. Voor 
wat betreft de kaarten van de Heilig Landstichting zijn 
er zeker een twintigtal uitgevers die brood zagen in het 
drukken van kaarten. Foto’s gingen lang mee: ze konden op 
verschillende manieren worden gedrukt in zwart, sepia, met 
toelichting voor op de kaart of op de achterkant, als boekje 
of ingekleurd. 
De fotografen hadden niet veel fantasie, kaarten van ver-
schillende uitgevers werden van hetzelfde punt genomen. 
Maar niet op dezelfde datum.

Wat kun je met ansichtkaarten als heemkundekring? Deze 
vraag werd hierboven al deels beantwoord: er werden geen 
foto’s gemaakt door het gros van het bezoekende publiek 
aan de Heilig Landstichting. De ansichtkaarten vormen zo 
een beeldarchief. 
Ook de beschreven achterkant laat soms iets zien van de 
omgangsvormen in voorbije dagen. Den jongeheer H. Bakker, 
De Zeer Eerw. Mère .., Den Weled. Heer ….

Later werden er kaarten gericht aan Fam. En werd ook de 
voornaam voluit geschreven. 

De Heemkunde werkgroep van de Heilig Landstichting heeft 
een boekje uitgegeven met 10 ansichtkaarten van de Heilig 
Landstichting. Nog steeds te koop! 
Het grootste deel van de kaarten gaat over de beziens-
waardigheden in het museum. Ze geven een tijdsbeeld van 
de monumenten en laten ook zien wat er verdwenen is. De 
invloed van tijd, van de oorlog en van gebrekkig onderhoud 
is duidelijk te zien. In een eerste set van kaarten wil ik vooral 
plaats maken voor het gebied buiten het huidige museum, 
een beeld van de onbebouwde Heilig Landstichting.
Volgende keer meer kaarten van de Heilig Landstichting. Er 
zijn er nog zoveel….

Informatie Heemkundewerkgroep Heilig Landstichting 
https://dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/heemkunde-
werkgroep/

Aandenken aan Heilig Landstichting
Ansichtkaarten

In tijden dat niet iedereen een fototoestel had, of zoals nu een Android-telefoon of tablet, werden foto’s 
gekocht in de vorm van ansichtkaarten. Veel kaarten werden niet verstuurd maar bewaard al dan niet in 
een album. De ansichtkaarten in het begin van de vorige eeuw waren als plaatjes bedoeld als souvenir ze 
werden artistiek opgemaakt. Ze werden ook verstuurd naar familie en vrienden maar dat was in het begin 
van de eeuw een kostbare zaak. TEKST: Huub Schoot

Kaart is niet gedateerd, geen poststempel. De kaart is gestempeld 1949 maar jonger. 
Het Pelgrimshuis heeft de aanbouw.
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Foto genomen van Golgotha. Ik denk in de verte de 
uitzichttoren te zien. Niet gedateerd.

Uitzicht op Nijmegen, maar je ziet vooral bossen. In de 
verte lijkt Brakkenstein te liggen.

Kaart zonder poststempel. 
Van het begin: de boompjes zijn klein en alles nieuw.

Bomen 
een schatkamer aan verhalen TEKST: Helen van der Ven

Misschien kent u het al, het boek “Bomen” van Begraaf-
park Heilig Landstichting?

Ik haalde het – ongelezen nog – uit de kast om een 
wandeling voor te bereiden en was totaal verrast door 
de schatkamer aan verhalen die ik aantrof.

Wikipedia kan me veel vertellen over de groei en bloei 
van de tamme kastanje, maar ik lees ook graag over de 
strijd tussen God en de duivel. God had de voedzame 
tamme kastanje geschapen. De duivel was daar ziedend 
over en bedacht de prikkelige bolster, waarop God zorg-
de dat de bolster openbrak in de vorm van een kruis.

De pimpernoot op onze begraafplaats ziet er nog wat 
jong en sprieterig uit. Ik verheug me op het moment 
dat hij gaat bloeien en ballonnetjes gaat maken. Want 
daarin groeien de paternosterbollekes, de kralen van de 
rozenkrans.
Het verhaal van de buxus stemde me weemoedig. In 
mijn kindertijd huppelden we op Palmzondag uit de 
kerk naar huis met handen vol gewijde palmtakjes. We 
staken ze achter de kruizen, liefst met een Jezus eraan, 
want daar bleef het takje beter hangen. De oude, ver-

droogde takjes verbrandden we in de open haard. 
In het boek “Bomen” las ik dat in veel kerken de oude 
takjes verbrand en als as gebruikt werden op Aswoens-
dag. Ach, dat askruisje op ons voorhoofd…..wat droegen 
we dat met trots!

Met een schatkamer aan verhalen, herinneringen en 
emoties zwierf ik over onze verstilde begraafplaats en 
ik was domweg gelukkig.
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steeds spannender en gezelliger. 
We kregen vlak voor Koningsdag nog 2 aanmeldingen maar 
onze spelleider Henk Bongers had inmiddels zijn schema 
klaar. We zijn rond elven gestart met 10 teams en ook dat 
was weer een record. De Dorpsvereniging had weer gezorgd 
voor alle versnaperingen waarbij vooral de Oranjebitter 
gretig aftrek vond.

De uiteindelijke finale werd gespeeld tussen het team uit de 
Andreaslaan met Henk Bongers, Carel Verdonschot en Joop 
van Rossum (een ervaren team van het dinsdag groepje) en 
het Pauluslaan 2 team met Luc Heydendael, Simon Bröche-
ler en Robert Estourgi die nog niet eerder met elkaar speel-
den. Het was spannend maar uiteindelijk kwam de ervaren-
heid van de Andreaslaners hun goed van pas en werden zijn  
winnaar van ons Lanentoernooi.

Wij hebben het met plezier georganiseerd.

Jeu de Boules 
“lanencompetitie”op Koningsdag

TEKST: Henk Bongers en Bert Peters
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Zondag 23 juni
Open dag landgoed Nieuwland
10.00-13.00 uur
Aanmelden voor 9 juni: Nieuwlandhls@gmail.com

Zondagmiddag 30 juni 
Concert in Cenakelkerk
Carmina Ludens: Met engelen onderweg
Toegang gratis
Tijd (nog) niet bekend
Zie carminaludens.nl
Mail: info@carminaludens.nl

Zaterdag 10 augustus 
4e HLS golftoernooi
Opgeven bij Bert Peters: bertpeters@lijbrandt.nl

Zondagmiddag 11 augustus 
Concert in Hortus Arcadië Nijmegen
De uit Barcelona afkomstige zangeres Mónica Coro-
nado samen met gipsyflamenco gitarist Manito. Met 
hun warmbloedige voorstelling Melodías del Corazón 
neemt dit tweetal de luisteraar mee naar een wereld 
vol passie, weemoed hartstocht. Het concert is hele-
maal akoestisch.  
Van 14.00 tot 15.30 uur.
De entree is €10. Info www.hortus-nijmegen.nl
Reserveren contact@hortus-nijmegen.nl  of telefo-
nisch 024-3561409  

Van 21 april t/m 27 oktober 
Orientalis viert zijn eigen eeuwfeest met de 
expositie ‘Wandel door 100 jaar geschiedenis 
van Heilig Landstichting’. 
Museumpark Orientalis Hoofdgebouw
De bezoeker krijgt aan de hand van objecten, foto’s 
en filmbeelden een goed beeld van de bijzonde-
re geschiedenis van de Heilig Landstichting. De 
historische wandeling voert de bezoekers langs zes 
hoofdthema’s. Voor meer informatie en beeldmateri-
aal kunt u contact opnemen met Lisanne Gesthuizen 
024-3823122

Van 16 maart tot 30 juni 2019 
Iconententoonstelling in het Grieks Huis in 
Museumpark Orientalis Piet van der Heide was voor 
zijn pensionering werkzaam als docent Nederlands. 
Kloosterretraites en oosters-orthodoxe liturgische 
gezangen brachten hem in aanraking met de inspire-
rende wereld van de iconen. Al vele jaren bestudeert 
en schildert hij iconen, daarbij steunend op de lessen 
die hij volgde bij Bernard Frinking, Andrej Davidoff en 
Cristinel Paslaru. 
Zijn iconen zijn diverse malen tentoongesteld. Hij 
schildert iconen in opdracht van kerken en particu-
lieren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Lisanne Gesthuizen, 024 – 3823122

Tot 27 oktober 
Eeuwenoude voorwerpen en een nieuwe kijk 
op het paradijs.
Museumpark Orientalis 
Al duizenden jaren wordt er door avonturiers en 
zinzoekers gezocht naar het paradijs. Met de ten-
toonstelling ‘het ware paradijs’ wordt er een nieuwe 
kijk op het paradijs van Genesis gepresenteerd. De 
tentoonstelling wordt op 6 april geopend in Museum-
park Orientalis en is tot 27 oktober te bezichtigen. 
Met de tentoonstelling verschijnt het boek ‘Het ware 
paradijs, op het spoor van een vergeten ontdekking’, 
dat vanaf 2 april in de boekenwinkels ligt. Auteur Tom 
Buijtendorp neemt aan de hand van zijn reizen en 
eeuwenoude bronnen de lezer mee op avontuurlijke 
expeditie naar de ligging van het paradijs. Hij onder-
zoekt de betekenis van deze heilige plaats, voor de 

AGENDA
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De cursus Luisteren naar Klassieke Muziek 
van Paul Kagenaar is bedoeld voor mensen die 
graag luisteren naar of kennis willen maken 
met klassieke muziek. Een gevarieerd aanbod 
aan onderwerpen passeert de revue waarbij de 
muziek geplaatst wordt in een brede historische 
en culturele context. De gekozen thema’s worden 
toegelicht en uiteraard ondersteund door geluid 
en regelmatig ook door beeld. Na afloop van een 
cursusochtend wordt een lijst met de ten gehore 
gebrachte werken verstrekt in de vorm van een 
zogenaamde luisterlijst.
De cursisten zijn zowel mensen die geen ervaring 
hebben met klassieke muziek als mensen die 
daar veel vanaf weten en/of zelf muziek maken. 
Men geeft aan dat men geniet van de ochtenden 
en dat men erdoor geïnspireerd wordt.
Zoals een van de cursisten het verwoordt: “Voor 
mij zijn de dinsdagochtenden van Luisteren naar 
Klassieke Muziek altijd een feestje! Inspirerend 
en verfrissend! Ik geniet enorm van de muziek, 
leer nieuwe muziek kennen en het gezamenlijk 
luisteren met anderen geeft een extra dimensie 
aan mijn muziekbeleving. De sfeer is lichtvoetig 
en de koffie is heerlijk!”

De cursus bestaat uit 7 dinsdagochtenden (zowel 
in het voorjaar als in het najaar) die, in principe, 
tweewekelijks gegeven wordt in Dorpshuis ‘t 
Zaaltje (voorheen ‘t Bosduiveltje) op de Heilig 
Landstichting, van 10.00 - 12.00 uur.

De thema’s voor het najaar 2019 zijn

1. Parels van jong gestorven componisten / 1 
oktober

2. Clara Schumann 200 jaar / 15 oktober
3. Muzikale natuurschilderingen / 29 oktober
4. Haydns Jahreszeiten / 5 november
5. Bachs Weihnachts-Oratorium / 19 november
6. Mineur en majeur / 3 december
7. “Anachronistische” componisten / 17 decem-

ber

Een korte toelichting op de thema’s volgt later 
deze zomer.

Paul Kagenaar: “Mijn leven lang was en ben ik 
actief als violist en altviolist in vele kamermuzie-
kensembles en orkesten en heb ruim 20 jaar als 
bas gezongen in Bachkoor Nijmegen.
Daarnaast heb ik de programmering gedaan van 
een aantal concertseries, waaronder de Zome-
ravondconcerten in de Orangerie van Kasteel 
Rosendael. Verder heb ik voor diverse concertor-
ganisaties de nodige programmatoelichtingen 
geschreven.
De cursus Luisteren naar Klassieke Muziek geef ik 
sinds 2010.
Muziek in al z’n facetten is voor mij een onmisba-
re behoefte, zonder muziek zou mijn leven er heel 
anders uit hebben gezien”.

Voor meer informatie of aanmelden: 
paul.kagenaar@gmail.com
U bent van harte welkom!

ACTIVITEITEN + CURSUSSEN
In ons dorp worden een groot aantal activiteiten en cursussen gegeven. 

Hier een kleine bloemlezing uit het aanbod.

Najaarscursus 2019 Luisteren naar Klassieke Muziek door Paul Kagenaar
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Najaarscursus 2019 Luisteren naar Klassieke Muziek door Paul Kagenaar

Najaarscursus Luisteren naar Klassieke Muziek 2019

INLEIDING 
De cursussen worden gegeven door Gerard op het 
Veld (nadere informatie op pag. 2)
Iedereen met belangstelling is welkom. Voor-
kennis is absoluut geen vereiste. Er kan gekozen 
worden voor een ochtend- of een middagcursus.
Doel is om op een aangename manier (uitgebrei-
der) kennis te maken met het zeer rijke repertoire 
van de klassieke muziek met woord, beeld en 
vooral geluid. Er wordt bijna altijd ook een uitge-
breide toelichting uitgereikt bij een speciaal werk. 
De stof kan op verschillende manieren worden 
aangeboden: het kan als thema zijn (zoals de 
afgelopen keer muziek rond de maagd Maria), 
een speciale componist (b.v. Grieg), een speciaal 
werk (b.v. de Mariavespers van Monteverdi) of een 
instrument (nu de klarinet).

HET PROGRAMMA
1. Muziek van vertrek en afscheid (3 cursussen)
2. de Iberia suite van Isaac Albeniz (2 cursussen)
3. de klarinet (3 cursussen)

DATA
1. Woensdag 18-09 2019
2. Woensdag 25-09 2019
3. Woensdag 09-10 2019
4. Woensdag 16-10 2019
5. Woensdag 30-10 2019

6. Woensdag 06-11 2019
7. Woensdag 20-11 2019
8. Woensdag 27-11 2019

TIJDEN
De ochtendcursus loopt van 10 uur tot 12 uur
De middagcursus loopt van 14 uur tot 16 uur

PLAATS
Gemeenschapshuis ’t Zaaltje
Johanneslaan 2, Heilig Landstichting

KOSTEN
De reeks van 8 cursussen, inclusief materiaal, 
bedraagt €125.

INSCHRIJVING en NADERE INFORMATIE
Via e-mail: gjj.ophetveld@gmail.com
Via telefoon: 06-42 34 82 91

N.B.
De ochtendcursus van de komende najaarscursus 
zit nu al bijna vol. Er zijn nog enkele  plaatsen.De 
middagcursus is nu gedeeltelijk vol; hier zijn meer 
plaatsen beschikbaar. Plaatsing is in volgorde van 
aanmelding. Zodra beide cursussen vol zitten, 
wordt u op een wachtlijst geplaatst.

Op maandagochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur wordt een cursus aquarellen aangeboden.
En op dinsdagavond een cursus model/portrettekenen van 19.00 uur tot 22.00 uur.
Verdere info is te vinden op: 
website: www.atelierbergendal.nl  -  email: ellyvanrossum24@gmail.nl  -  telefoon: 0649948992.

Natuurlijk staat ook het bridgen vanaf september 
weer op programma in ons dorpshuis op maan-
dag- en dinsdagmiddag en donderdagavond.  Van 
gevorderd tot beginners voor elk wat wils.

Begeleiding: 
Ryks de Jong (h.jong34@chello.nl) of
Theo de Witte (wit1094@planet.nl)

Cursus  aquarellen / model- en portrettekenen

Bridgen
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nieuwe Nederlandstalige 
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www.overmooienlelijk.nl

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

•  Introductiecursussen vanaf 11, 12 en 14 september. Tien wekelijkse lessen.
•  Gratis open les op zondag 8 september om 14.00 uur voor wie in zenmeditatie geïnteresseerd is (Zenmeditatie is de moed en de 

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

•  Doorgaande Zengroepen op maandagavond en dinsdagavond 19.45-21.30 en op woensdag- en vrijdagochtend 09.45-11.30. 
Vanaf  9, 10, 11 en 13 september. Instromen altijd mogelijk.

• Zomerretraite van 14 augustus (19.00 uur) tot 18 augustus (16.00 uur) in het comfortabele kloosterhotel ZIN (eigen kamer 
met douche en toilet).

• Zenzondag op 8 december van 07.45 uur tot 16.30 uur

Zen uit het hart – meditatie die werkt

voor zentraining en personal coaching

Petruslaan 1- Heilig Landstichting
zie voor programma en inschrijven:  www.zennijmegen.nl (024-7850103)
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Health, Coaching & Consult

Caroline Wienen-Poos

Bedrijfscounseling
Teamcoaching

Begeleiding bij

Burn-out
Reïntegratie
Rouw & Verlies 
Levensvragen

Nijmeegsebaan 106
6564 CJ Heilig Landstichting

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

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

www.dedruif.nl

wijnhandel

@indeblauwedruif @wijnhandelindeblauwedruif

DE DRANKSPECIALIST VOOR AL UW DRANKEN 
DICHT IN DE BUURT!

Meer dan 700 
verschillende soorten wijn 

vanuit de gehele wereld

Meer dan 
550 verschillende soorten 

speciaalbier

Meer dan 
250 verschillende 

whisky’s

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

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

• Bezoek onze webshop op www.wijnhuisnijmegen.nl
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Column
Overlast 
Pas op! De boa’s nemen ons op de korrel.  Je kunt 
tegenwoordig zo maar een geel briefje op je autoruit 
aantreffen met een waarschuwing. Ze schrijven je 
kenteken op en als je nog eens zo parkeert dan krijg 
je een bon van € 95,-- . Dat ‘nog eens zo’ slaat op een 
begrip waarvan we ons in HLS nauwelijks bewust 
zijn, namelijk: de stoep. Je auto met twee wielen op 
een verhoogd trottoir zetten, ook wel Canadees par-
keren genoemd, is verboden.  Regels zijn regels.

De reden van deze onverkwikkelijke aandacht, zo 
vernemen wij desgevraagd, is tweeërlei: klachten 
over het parkeergedrag bij ‘t Zaaltje en Oriëntalis-be-
zoekers die in de wijk zouden gaan staan om betaald 
parkeren te voorkomen. Beide situaties, voor zover 
al van toepassing, hebben niets te maken met op de 
stoep parkeren. Maar ze hebben, juist op dit punt, 
blijkbaar wel geleid tot verscherpte controle in de 
hele HLS, geen straat uitgezonderd.

Zo rond de jaren zestig van de vorige eeuw zijn 
de meeste van onze straten aangelegd met een 
rijbaanbreedte van ca. 5 meter. Omdat auto’s toen 
al zo rond de 1,80 meter breed waren, is er afgezien 
van verhoogde trottoirs, zodat je bij het parkeren 
makkelijk gebruik kon maken van een stukje voetpad. 
In sommige straten is dat soms zelfs gemarkeerd als 
een versmalde parkeerstrook (Lucaslaan). Verkeers-
borden met parkeerverboden werden daardoor 
overbodig. We parkeren in HLS al ruim een halve 
eeuw ‘Canadees’. 

Als auto’s nu gaan parkeren volgens het re-
gels-zijn-regels-recept, ontstaan er onover-zichtelij-
ke en zelfs gevaarlijke situaties voor weggebruikers, 
ook voor voetgangers en kinderen. Als auto’s con-
sequent worden geparkeerd zoals het zou moe-
ten, worden langsrijdende auto’s bovendien soms 
gedwongen door de beplanting van tuinen te rijden. 

Twee tegenover elkaar geparkeerde auto’s blokkeren 
het verkeer. Handhaving leidt dus tot een vorm van 
overlast, waartegen het optreden van de boa’s nu 
juist gericht is.

Met elkaar samen leven is geven en nemen. Je eigen 
ding doen, maar inschikken als het zo uitkomt. Wie 
dat uitmaakt? Ja, dan kan je heel statig ‘de wetgever’ 
invullen, maar de externe wetgever is een leven-
loos instituut, een bundel papieren regels. Daarom 
hebben we ook een interne wetgever. In gewone 
mensentaal heet dat fatsoen, maar je kunt ook een 
wat deftiger woord gebruiken: geweten.

Keihard praten of anderszins lawaai maken in de 
tuin is binnendringen in andermans ruimte. Bomen 
zo hoog laten worden dat je daarmee de zon van de 
buren wegneemt, is vergelijkbaar. Het is misschien 
niet strafbaar, maar toch....  Als je je fiets bij de su-
permarkt zo neerzet dat je twee of drie plaatsen in-
neemt, dan ben je een aso. Als je je auto zo parkeert 
dat anderen daar hinder van hebben, dan veroorzaak 
je overlast.

Het parkeergedrag van ons en onze bezoekers, half 
‘op de stoep die geen stoep is’ leidt niet tot overlast. 
Als we doen wat de boa’s en hun bazen willen, ont-
staat er wèl overlast, geïnstitutionaliseerde overlast. 
Boa’s krijgen hun instructies. Wie die geeft, zou wel-
licht meer rekening kunnen houden met de intentie 
van de regelgeving. Daar heb je een gewetensvolle 
antenne voor nodig. Een bewustzijn dat openstaat 
voor redelijkheid. Dat is het bewustzijn waar externe 
en interne wetgever elkaar ontmoeten. Soms heet de 
uitkomst daarvan gedoogbeleid, maar die term hoef 
je bij gewone mensen onder elkaar eigenlijk niet eens 
te gebruiken.

Dick Verstegen


