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Het is gelukt om in tijden van Corona toch een mooie Oor-
schelp samen te stellen. 

Met het eerste voorwoord van Tom Smit, de nieuwe voor-
zitter van de Dorpsvereniging, een schokkend verhaal over 
criminelen in ons dorp, een spannend reisverhaal en een 
prachtige poëtische column van Dick Verstegen. 

En natuurlijk de vaste rubrieken over nieuwe buren, vegeta-
rische recepten-estafette, aandenken aan de Heilig Land-
stichting, de Heemkundewerkgroep en de Vereniging 50 plus. 
Verder de ontwikkelingen rond Orientalis en een fotoverslag 
van een, ondanks de lockdown, mooie Koningsdag.

Op de voorpagina een foto van Marcel Krijgsman van 
de op 31 mei gestarte en drukbezochte buitenyoga op het 
veldje bij de Josuelaan. 

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

De volgende Oorschelp verschijnt half september 2020.  
Copy aanleveren vóór 1 september 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.

foto omslag: foto omslag: 
Outdoor yoga door Natalie Kramer van Yogatims en Trudy Outdoor yoga door Natalie Kramer van Yogatims en Trudy 
Wellens van Inzicht-In op het veldje bij de Josuelaan (Marcel Wellens van Inzicht-In op het veldje bij de Josuelaan (Marcel 
Krijgsman).Krijgsman).
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Opmerkelijk toch. Al weken – eigenlijk sinds we door 
het COVID-19 virus meer aan huis zijn gekluisterd 
- is het prachtig weer. Corona-weer, noemen we 
dat nu.  Mensen komen uit hun huizen, ontmoeten 
vaker dorpsgenoten en de schitterende omgeving 
waarin we wonen krijgt een extra waardering. 
Met dit ‘binnenste buitenland’ zijn we hier bevoor-
recht.  

Ook wij wandelen veel – samen met onze hond Abe 
– en genieten in en rondom ons dorp van bijzondere 
ontmoetingen en gesprekken. De saamhorigheid 
wordt gevoed! 
Met een leven dat ineens minder maakbaar blijkt 
dan gedacht, is dit een mooi en belangrijk gegeven. 

Het bestuur van de Dorpsvereniging wil die saam-
horigheid versterken.
We zoeken daarvoor naar nieuwe ingangen nu die 
anderhalve-meter-samenleving onze gebruikelijke  
activiteiten voorlopig op afstand houdt. Daarom 
onze Paasverrassing en muzikale bijdrage aan 
Koningsdag. 
Heerlijk om te zien hoe de vrolijke muziek van het 
draaiorgel ons naar buiten lokte. 
In straten en op pleinen van ons dorp werd gezon-
gen en gedanst. 
Een verademing in lastige tijden, zo voelde het!

En is het u opgevallen dat het ons is gelukt om de 
oversteekplaats  hoek Andreaslaan - Nijmeeg-
sebaan voor fietsers en voetgangers te laten 
beveiligen met borden,  strepen op het wegdek met 
inbegrip van een nachtverlichte verkeersbegeleiding 
voor fietsers?

Intussen zien we dat er geleidelijk aan weer ruimte 
voor activiteiten komt. 

Zo reed ijscokar ‘Het ijsvogeltje’  door ons dorp en 
start  Natalie Kramer van Yoga Times en Trudy 
Wellens van Inzicht-In met outdoor yoga op het 
veldje aan de Josuelaan. De biebcommissie organi-
seert voor de komende zomertijd -  vooruitlopend 
op de opening van de bibliotheek -  leesclub-achtige 
theetuinen en met Helen van de Ven  worden weer 
bomenwandelingen gemaakt. 
Voor de ondernemers zal de eerstvolgende bijeen-
komst in september zijn. Er is hiervoor veel animo, 
zo is in het pre-coronatijdperk gebleken.  
We hebben elkaar niet alleen veel te vertellen, maar 
kunnen elkaar ook versterken. 
Nieuwe zakelijke afspraken leveren nieuwe activi-
teiten op, voor en met elkaar! 

Maar eerst gaan we samen de zomer in! Aan het 
einde daarvan is er in september 
(om precies te zijn op zaterdag de 26e) de traditio-
nele Burendag. 
Samen met het Oranje-Comité zijn we druk bezig 
met de voorbereidingen. Over het programma dus 
nog even geen nieuws, maar weet dat muziek ons 
ook daar weer zal samenbrengen.

We hopen dat de zomer geen nieuwe pieken in het 
aantal COVID-besmettingen te zien zal geven en we 
kunnen uitzien naar mooie en rustige vakantieda-
gen.
Onder gegeven omstandigheden vooral in onze 
eigen omgeving en in eigen land.  
Uit in Eigen land!

Maak er een gezonde en sociaal actieve zomer van, 
saamhorigheid troef!

Tom Smit, voorzitter

SaamhorigheidSaamhorigheid

van devoorzitter
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Voor wie nog denkt dat breien iets is voor oude dametjes Voor wie nog denkt dat breien iets is voor oude dametjes 
die gezellig keuvelend met de voetjes op een stoofje de uren die gezellig keuvelend met de voetjes op een stoofje de uren 
wegtikken op het ritme van de breinaalden heeft het mis!wegtikken op het ritme van de breinaalden heeft het mis!
Breien is hot ! En heel creatief & kunstzinnig !   Breien is hot ! En heel creatief & kunstzinnig !   
TEKST: Caroline Wienen 

Mijn naam is José van Egerschot en ik 
ben een geboren en getogen ‘Heilig-
landstichtenaar’. Mijn ouders waren 
vroeger eigenaar van de buurtwinkel, 
tot 1977. Zo doende had ik als kind al 
veel binding met het dorp. Omdat ik 
altijd een beetje heimwee gehouden 
heb naar mijn thuisdorp, ik al een 
aantal jaren geen adres meer heb om 
te bezoeken (mijn moeder is een aantal 
jaren geleden overleden) en ik weer 
min of meer in de buurt woon (Oss) 
ben ik af en toe aan het peinzen of ik 
niet op een of andere manier opnieuw 
betrokken kan zijn bij het dorp van 
mijn jeugd.

Sinds enkele jaren heb ik mijn kennis 
van het breien verdiept bij de Breia-
cademie De Amsterdamse Steek. Als 
vervolg daarop heb ik  in mijn vorige 
woonplaats een breicafé opgericht en 
nu opnieuw in Oss, waar ik sinds een 
jaar woon. Dit breicafé wordt goed be-
zocht: de combinatie kennisoverdracht 
en sociale bezigheid is een gouden 
greep voor een diverse groep mensen.
Nu vroeg ik mij af of er in het nieuwe 
dorpshuis De Bosduivel belangstelling 
is voor een breiclub of breicursus.

Mijn beeld van een breiclub is dat er 
serieus gewerkt wordt met technieken 
en kleuren. Dus: het breien niet als een 
bezigheid voor ouden van dagen (wat 
door sommigen nog zo gezien wordt) 
maar een serieus ambacht dat kan 
leiden tot het maken van duurzame 
kleding en voorwerpen. Mede om deze 
redenen is het ook een goede bezig-
heid voor jongere mensen (op school 
wordt het vaak niet meer aangeleerd). 
Door samen te werken wordt ieders 
kennis vergroot en ontstaan er vriend-
schappen, worden er gezamenlijk 
beurzen bezocht, een nieuwjaarsborrel 
gehouden, een zomerpicknick enzo-
voort.

Kortom win-win op diverse vlakken.
Heeft u al zin gekregen om de brei-
naalden van de zolder te halen? 
Neem dan contact op met de redactie: 
oorschelphls@gmail.comoorschelphls@gmail.com dan brengen 
we u in contact met José.

Zie voor hedendaagse breikunst:  
www.deamsterdamsesteek.nlwww.deamsterdamsesteek.nl
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Bijzondere reizen | Pakistan
Uitgezwaaid door enkele buren rijden we met onze Toyota 4x4 camper de Andreaslaan uit. Uitgezwaaid door enkele buren rijden we met onze Toyota 4x4 camper de Andreaslaan uit. 
Richting oosten om een droom te verwezenlijken: een stuk van een oude zijderoute rijden. Richting oosten om een droom te verwezenlijken: een stuk van een oude zijderoute rijden. 
Het is najaar 2019 en het plan is om in 4 maanden via Rusland, Kazachstan, Uzbekistan, Het is najaar 2019 en het plan is om in 4 maanden via Rusland, Kazachstan, Uzbekistan, 
Tadzjikistan, Kirgizië naar China te rijden. En van daaruit verder via Pakistan, India, Nepal om Tadzjikistan, Kirgizië naar China te rijden. En van daaruit verder via Pakistan, India, Nepal om 
uiteindelijk in de buurt van Maleisië uit te komen. Een lange reis dus. uiteindelijk in de buurt van Maleisië uit te komen. Een lange reis dus. 
TEKST + FOTO: Annemarie van Daal

Inmiddels zijn we weer thuis, nog nagenietend van alle 
indrukken. En onverwachte wendingen. Het is onmogelijk 
om in één artikel deze hele reis te beschrijven. Daarom 
beperken we ons tot een verhaal over onze ervaringen in het 
land dat ons het meest verraste: Pakistan. We wilden er zo 
snel mogelijk doorheen rijden omdat het gevaarlijk zou zijn. 
Aanslagen, fundamentalistische moslims. Het liep anders. 
Uiteindelijk was Pakistan het land waar we de meeste tijd 
doorgebracht hebben. Vooral vanwege de prachtige natuur 
en de overweldigende gastvrijheid. Maar ook noodgedwon-
gen. 

Bovenop de Khunjerab pas (4780 m) op de Karakoram 
highway rijden we vanuit China Pakistan in. De hoogste 
grensovergang van de wereld. De verschillen tussen deze 
twee landen kunnen bijna niet groter zijn. In China reden we 
door Xinjiang, het gebied waar de Oeigoeren wonen. Met een 
verplichte gids waar niets aan het toeval overgelaten werd, 
camera’s registeren elke stap en om de haverklap is er een 
intensieve politiecheck. Van dit overgeorganiseerde formele 
China naar het chaotisch Pakistan. Mannen in traditionele 
kleren, nauwelijks een vrouw te bekennen. Na 9/11 is het 
toerisme hier volledig ingestort en meteen wordt duidelijk 
dat ze hier blij zijn met elke toerist die komt. Dat zegt de 
douane die ons op de grens voor thee en een praatje uitno-
digt. En de politie die ons aanhoudt en vraagt waarmee ze 
ons van dienst kunnen zijn. 
En de jonge hoteleigenaar Fahrad bij wie we op de parkeer-
plaats overnachten. Hij vindt het zijn plicht om ons ouderen 
met hetzelfde respect te behandelen als zijn eigen ouders. 
We worden in de watten gelegd. Dat zal nog vaak gebeuren. 
Fahrad is 35 jaar, zijn moeder overleed 12 jaar geleden en 
omdat er nog jongere broertjes en zusjes waren die verzorgd 
moesten worden, werd een huwelijk gearrangeerd tussen 
hem en een toen 17-jarige nicht. Uit respect voor de ouders 
wordt dit geaccepteerd. Het meisje kreeg meteen de zorg 
over het gezin en ondertussen hebben ze zelf vier kinderen. 
Dit uithuwelijken is eerder regel dan uitzondering, in alle 
lagen van de bevolking. We zijn natuurlijk erg benieuwd of ze 

gelukkig zijn samen maar realiseren ons dat dit een wester-
se en ook brutale vraag is. Dus slikken we hem maar in. 

Omdat hij ons verzekert dat het hier veilig is besluiten we 
een afslag te nemen verder de bergen in richting Kashmir. 
Het is maar 220 km naar ons doel, het plaatsje Skardu. Na 
een lange dag hobbelen door de meest mooie natuur over 
een stijle, smalle en vooral slechte weg zijn we nog maar 
100 km verder wanneer het donker wordt. Gelukkig is er een 
politiepost waar ons wordt opgedragen te blijven slapen. Na 
een ijskoude nacht worden we gewekt met chapati’s, platte 
broden. Daarna verder over een hoogvlakte. Het is oogsttijd, 
gesluierde vrouwen zijn bij de weinige dorpjes druk in de 
weer op het land. En weer een adembenemend mooie tocht 
over een zo mogelijk nog slechtere weg. 

Skardu ligt op 2500 meter hoogte en is omgeven door zand-
woestijnen, blauwe meren en bergpieken van boven de 8000 
meter, waaronder de K2. Wij zijn vooral in de weer onze auto 
gerepareerd te krijgen. De eerste versnelling doet het niet 
meer, lastig in deze bergen. Met hulp van locals belanden 
we op een vieze open werkplaats met nauwelijks materiaal 
maar des te meer know how en de wil om ons te helpen. 
Andere wachtenden hebben er geen enkel probleem mee 
dat onze auto voorrang krijgt en alle tijd van de monteurs in 
beslag neemt. Ze drinken thee met ons, verbazen zich erover 
dat we niet samenwonen met onze kinderen en kleinkinde-
ren. De familie staat hier centraal, men zorgt vanzelfspre-
kend voor elkaar, de ouders hebben veel gezag. Wanneer een 
zoon zijn vrouw niet goed behandelt of er zijn andere proble-
men bemoeien de ouders zich ermee. Ook door hen worden 
we weer van harte uitgenodigd om bij hen thuis te komen. 
Zolang als we willen. Na uren wachten zonder dat er tijd is 
geweest voor hun eigen auto vertrekken ze goedgehumeurd. 
Geen ongeduld, geen stress, een en al vriendelijkheid. Na 10 
uur met 3 man bezig te zijn geweest, de laatste uren door 
ons bijgelicht vanwege het ontbreken van stroom, breekt 
een spannend moment aan: doet de eerste versnelling het. 
Helaas. Iedereen voelt er zich beroerd onder, degenen die 
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ons hielpen nog meer dan wij. We zullen naar een echte 
garage in een grote stad moeten.

Na de omgeving verkend te hebben, helaas beperkt vanwege 
de betwiste grenzen met Kashmir, gaat het weer verder naar 
het zuidoosten. Met weemoed laten we de bergen achter 
ons. Het wordt heter, dichtbevolkter, meer afval langs de 
weg. We belanden in een demonstratie, mannen met gebal-
de vuisten en foto’s van een imam. 

Tja, Pakistan. We zijn op een hele positieve manier onder 
de indruk van alles wat we zien en meemaken. Maar is dat 
alles? Ondertussen is dit namelijk ook het land waar ook in 
2019 weer enkele aanslagen zijn gepleegd door aan Taliban 
verwante groeperingen en waar een christelijke vrouw, Bibi, 
8 jaar in een dodencel heeft gezeten omdat ze Allah beledigd 
zou hebben. Uiteindelijk is ze in 2019 vrijgesproken en zijn 
er, onder leiding van imam Rizvi, hij stond op de foto’s van de 
demonstratie die we zagen, massademonstraties georgani-
seerd met als inzet de dood voor Bibi én de rechters die haar 
vrijspraken. Haar advocaat is naar NL gevlucht en Bibi met 
haar 4 kinderen en echtgenoot naar Canada. 

In Islamabad spreken we Sana, hij stelt zijn tuin beschikbaar 
aan overlanders, kookt voor ons etc. Een bereisde en vlotte 
man. Ook hij heeft het over het veilige Pakistan. Wanneer 
we imam Rizvi noemen voelt hij zich duidelijk ongemakkelijk. 
En zegt dat zaken als godslastering niet bespreekbaar zijn, 

zelfs niet met vrienden. Einde onderwerp. Dit is ook Paki-
stan. Als toerist merk je hier weinig van. 

Met een beetje spijt én met een weer werkende eerste 
versnelling rijden we de grens naar India over. We zullen 
Pakistan gaan missen. 

Enkele weken en vele duizenden kilometers verder staan we 
aan de grens van Myanmar. En horen dat Thailand plotseling 
en nogal willekeurig weigert motorrijtuigen de grens vanuit 
Myanmar naar Thailand toe te laten. Tja, wat nu. Wanneer 
we alle tijd van de wereld zouden hebben hadden we dat wel 
een leuk avontuur gevonden. Maar over 4 weken moeten we 
weer thuis zijn. Na een dag info verzamelen en nadenken 
besluiten we om te keren. Dus niet doorrijden naar Maleisië 
en dan terugvliegen en de auto verschepen maar proberen 
over land terug naar Nederland te rijden. Via de enige mo-
gelijke route in deze tijd van het jaar: door Pakistan, Iran en 
Turkije naar NL. Het grootste probleem is het op tijd krijgen 
van de visa voor Pakistan en Iran en de mogelijke sneeuw in 
west Iran en oost Turkije. 
Eenmaal het besluit genomen hebben we er veel zin in en 
vertrekken meteen. Westwaarts. 

Het lukt. In New Delhi krijgen we bij de Pakistaanse ambas-
sade na enkele dagen het felbegeerde stempel. Omdat India 
en Pakistan aartsvijanden van elkaar zijn, is er maar één 
grensovergang tussen beide landen. Dat betekent een flink 
eind omrijden. Maar de rest zit mee. We zijn precies op tijd 
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op de Iraanse ambassade in Lahore. Geen stempel in het 
paspoort deze keer maar een los papiertje. Turkije kunnen 
we digitaal regelen. 

We zijn weer terug in Pakistan. Ditmaal richting zuidwesten 
langs de grens van Afghanistan. Natuurlijk weten we dat dit 
gebied door Buitenlandse Zaken onveilig genoemd wordt. 
Maar door onze goede ervaringen eerder in Pakistan en 
positieve verhalen van andere overlanders vinden we het 
risico acceptabel. Wanneer we bij benzinestations over-
nachten vragen we wel voor alle zekerheid of er Taliban in de 
buurt zijn, maar telkens wordt ons met de hand op het hart 
verzekerd dat dat niet zo is en wij voor hen als familie zijn 
met dito bescherming. Voor wat het waard is. 

Tot we bij een politiepost niet door mogen. Het is duidelijk 
dat ze voorbereid zijn op onze komst. Vriendelijk wordt ons 
gezegd dat we voor onze eigen bescherming alleen met 
een gewapende escorte verder mogen. Die staat al klaar. 
Ongeveer 400 km lang wisselen open jeeps met mannen 
met kalasjnikovs achterin elkaar af tot we in Quetta zijn, de 
hoofdstad van de provincie Balochistan. Niet wij, maar de 
politie bepaalt waar we heengaan: naar het politiebureau. 
We mogen het terrein niet af. Te gevaarlijk. En we mogen 
pas verder wanneer we een permit hebben richting Iraanse 
grens. 
Hoe lang dat gaat duren? Soms een uur, soms een dag. 
Wij vallen in de laatste categorie. De tweede avond op het 

politieterrein wordt er op de deur geklopt en krijgen we een 
maaltijd aangereikt door een jonge geoloog die blij is met 
wat afleiding. En wij zijn blij met het eten omdat we niet van 
het terrein af mogen. Hij is in deze uithoek tewerkgesteld 
door de overheid en mist z’n vrouw en kinderen die, zoals ge-
bruikelijk hier, bij zijn ouders wonen samen met de gezinnen 
van zijn zussen. Hij is erg gelovig en probeert ons delen van 
de Koran uit te leggen. 

Na weer een vriesnacht mogen we van het terrein af. Er 
staan vier motoren klaar. Met loeiende sirenes begeleiden 
ze ons Quetta uit. Nog twee dagen gaat het duren voor we 
aan de grens zijn, een verlaten weg door een mooie heuvel-
achtige woestijn met zo nu en dan wat kamelen, een ingedut 
dorpje, hordes grote sprinkhanen en veel politieposten. 
Afghanistan is vlakbij. Ze verliezen ons geen moment uit 
het oog, ‘s nachts wordt er bij onze auto gewaakt, zonder 
begeleiding mogen we niet naar het toilet.

Wat kost dit Pakistan veel geld, het zou toch eenvoudiger 
zijn toeristen in dit gebied te weigeren. Maar dat staat 
waarschijnlijk haaks op het gastvrije imago dat dit land uit 
wil stralen. Bij ons is dat in ieder geval gelukt. In tegenstel-
ling tot de negatieve beeldvorming zagen we een ander Pa-
kistan, met de mooiste natuur en onwaarschijnlijk gastvrije 
mensen. Een land om niet meer te vergeten
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Het is even zoeken naar de bel voor het brede huis, op het kavel aan de Koning Davidlaan waar vroeger 
aannemer Franssen was gevestigd. Maar als dan de hond aanslaat blijkt aanbellen al niet meer nodig. 
Vivian laat de hond in zijn slaapkooi en mij binnen.     TEKST: Jan de Koning

Nieuwe bewoners
Rients Visser, Vivian, Veerle, Pim en Mette  | Koning Davidlaan 2 

Het huis is bijzonder en verraadt zorgvuldige afwegingen 
en keuzes. “Wij hadden een vlekkenplan in ons hoofd en 
dat is door de architect (Frank Willems Architecten) goed 
uitgewerkt; ook met veel waardevolle ideeën van zijn kant 
natuurlijk”, lacht Rients Visser (52). We zitten in comforta-
bele stoelen achter een kop thee aan de lange tafel in de 
woonkeuken. De keuken is de grootste van vier ruimten 
die allen uitkijken op een houten terras en een weelderige 
groene tuin. Tegenover het uitzicht op de tuin liggen de gang 
en de trap naar de eerste verdieping met de slaapkamers. 
“Wij wilden licht en ruimtelijkheid, vandaar dat de achterkant 
van het huis één grote glazen wand is.” vult Vivian (51) aan. 
“En verder hebben we al het mogelijke gedaan om het huis 
duurzaam te maken: zonnepanelen, warmtepompen, drie-
dubbel glas en een gesloten ventilatiesysteem met warm-
teterugwinning. We hebben er ook aan gedacht om akoes-
tische plafonds aan te brengen, zodat het met al dat glas 
en harde vloeren geen klankkast zou worden.” Het klinkt als 
een inhoudsopgave van een gerenommeerd vakblad voor de 
energietransitie, flitst het door me heen.

“Hoe we hier verzeild zijn geraakt?” Vivian: “Ik kom oor-
spronkelijk uit Maastricht en heb in Nijmegen gestudeerd. 
De afgelopen 16 jaar woonden we al in de buurt, eerst op 
de Balistraat en daarna in de Willem Schiffstraat. Ja, en dat 
is net anderhalve kilometer van hier.” Rients is geboren in 
Zwitserland, maar kwam met zijn ouders al snel terug naar 
Nederland. “Eerst woonden we enkele jaren in den Bosch en 
daarna op de Twaalf Apostelenweg in Nijmegen. Mijn vriend-
jes woonden allemaal hier in de buurt, dus dit was voor mij 
bekend terrein.” Toen de familie een eigen huis wilde bouwen 
en op zoek ging naar een geschikt bouwperceel lag de keuze 
voor ons dorp eigenlijk voor de hand. Zeker met de criteria 
zoals Vivian en Rients ze verwoorden: “Wel in de buurt van 
de stad en niet teveel stadsleven; wel met de rust van een 
ruim opgezette wijk, en toch ook wel een beetje reuring in 
de buurt.” “En vooral de combinatie van licht en bosrijk sprak 
ons erg aan.”

Vivian en Rients leerden elkaar zo’n 24 jaar geleden kennen 
via hun werk bij Facilicom, een facilitair bedrijf in Eindho-
ven, hij salesmanager en zij bedrijfsleider. Waar zij in hun 

carrières al snel ieder een eigen richting kozen, bleven zij als 
partners trouw aan elkaar. In de gang hangen drie trotse 
portretten van de kinderen. Veerle (18) heeft artistieke am-
bities en wil naar de kunstacademie. Pim (16) is net geslaagd 
voor de HAVO. En Mette (12) zit in groep 8 van het basison-
derwijs, dus zij gaat komend jaar naar de middelbare school. 

Vivian: “Op dit moment werk ik als HR-adviseur bij Zorggroep 
Maas en Waal en daar heb ik het erg naar mijn zin. Ik heb 
steeds managementbanen gehad en daarnaast veel maat-
schappelijk werk gedaan. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen 
om van dat maatschappelijke mijn vak te maken en ben 
overgestapt naar de zorg en dan speciaal de ouderenzorg.”  
Rients is na de schoonmaak overgestapt naar het bedrijf 
van zijn ouders, Visser Contactlenzen. Samen met zijn 
zus heeft hij het bedrijf van zijn ouders overgenomen. “Ik 
was zakelijk leider van 25 Visser praktijken, verspreid over 
het land.” De optometristen van het bedrijf werken in het 
verlengde van oogartsen aan aanpassingen van contactlen-
zen en doen ook veel aan onderzoek en ontwikkeling in dit 
vakgebied. 
“Enkele jaren geleden dacht ik, ik heb het wel gezien, er 
liggen hier voor mij geen uitdagingen meer, terwijl mijn me-
dewerkers wel aandacht verdienen.” Rients heeft het bedrijf 
toen overgedragen aan zijn zus.  “En sindsdien denk ik er-
over om iets anders te gaan doen, maar wat daar ben ik nog 
niet uit,” vat Rients zijn loopbaan samen. Als ik hem vragend 
aankijk vervolgt hij: “In zakelijk leiderschap kun je niet doen 
wat een bedrijf zo mooi maakt, namelijk het vak uitoefenen. 
Ik heb iets met het ambachtelijke, dat bewonder ik.”

En zo is Rients begonnen met een opleiding meubel-maken. 
“Om te kijken of dat misschien iets is,” heeft hij een werk-
plaats in de stad gehuurd, ingericht met zaag, schaaf-, vlak- 
en freesmachines, hout gekocht en is aan de slag gegaan. 
Als een van de eerste producten ontwierp en maakte hij een 
bureau voor Vivian; van eikenhout! “En voor Veerle heb ik 
uitgezocht hoe zij haar idee voor een kunstwerk in MDF kan 
realiseren.” 

Via de cursus meubel-maken komen we op het thema 
hobby’s en passies. Vivian is daar duidelijk in: “Mijn passie is 
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om elke dag leuk te maken en daarom 
heb ik besloten om niet teveel hob-
by’s te hebben. Ik ben bijvoorbeeld 
gestopt met mijn jachthondentrai-
ning, omdat dat zo tijdrovend was. En 
ik hou erg veel van wielrennen.” Met 
dameswielrenclub ‘Langszij’ fietst 
Vivian twee keer per week, tenminste 
als corona en de bouw van het huis 

geen spaak in het wiel steken. Af en 
toe gaat de club naar verre streken 
voor een fietsweekje en lol trappen 
met dames onder elkaar. Verder is zij, 
samen met Rients, een groot liefheb-
ber van wijn. Zowel het verzamelen 
van bijzondere jaargangen en grand 
cru’s als het bezoek aan wijnproeve-
rijen is een geliefd tijdverdrijf van de 

Vissertjes. Maar op dit moment is wel 
de grootste liefhebberij van Rients de 
racerij. “Drie oude BMW’s van rond de 
jaren 80 staan geprepareerd en wel 
klaar om aan clubwedstrijden mee 
te doen.” Met een groep van zo’n 25 
mensen voor banden, techniek, cate-
ring en het racen zelf natuurlijk, gaat 
Rients naar circuits in Zandvoort, 
Assen, Spa of Zolder en dan gaat 
het er om zo hard mogelijk te rijden. 
“Winnen is niet zo belangrijk, maar de 
beleving en de kick om boven jezelf 
uit te stijgen is fantastisch.” Spijtig 
genoeg is er dit jaar nog niet veel van 
de racerij gekomen vanwege de crisis. 

In deze tijd komen we er niet onder-
uit om te vragen hoe het gezin de 
coronacrisis ervaart. Vivian: “We zijn 
erg bevoorrecht dat we hier wonen. 
We hebben veel tijd voor elkaar, een 
grote tuin en het bos dichtbij. Ik vind 
het wel sneu voor de jongeren; op hen 
is de impact veel groter, nu sport en 
school en veel sociale contacten zijn 
weggevallen. Gelukkig gaat het nu op 
het werk in het verpleeghuis een stuk 
beter.” Ook voor Rients valt de crisis 
mee. “Ik ben dagelijks in mijn werk-
plaats om er wat te klussen en uit te 
proberen; wel jammer dat ik dit jaar 
de meubelcursus niet af kan maken. 
Of ik het werk en het bedrijf mis? Nee, 
geen moment. Wat ik wel mis zijn 
de mensen, mijn medewerkers en 
collega’s.” 

Dan neem ik afscheid, jammer genoeg 
zonder een hand te geven. Want die 
neiging heb je wanneer je na zo’n 
anderhalf uur blij bent weer enkele 
nieuwe buurtgenoten te hebben leren 
kennen. 
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Goed, we gaan verder met de belofte om be-
ter beeldmateriaal van de meisjesschool af te 
leveren. Dat is redelijk gelukt met behulp van de 
ODRN, dat is de instelling die alle bouwtekenin-

gen van de gemeente Berg en Dal en omliggende 
gemeenten gedigitaliseerd heeft en beheert. 
Hierboven zie je de noordgevel, de plaats van de 
ingang tot 2020. In deze gevel zat dus vroeger 
geen deur. 

Die zat in de westgevel. Er is een grote deur die 
opgenomen is in de nieuwbouw. Het is de deur 
naar buiten in de -oude- grote zaal. Rechts ziet u 
de keukenraampjes van buurman Biert.

In de laatste tekening zie je de zuidgevel. Deze 
gevel was verdeeld in twee delen: de lokalen van 
de meisjesschool. Bij de verbouwing in 1970 werd 
dit één gymzaal. 
We laten even het huis van buurman Biert buiten 
beschouwing. Dit waren twee huisnummers: 4 en 
6. Nummer 6 was het jeugdgebouw (met disco!).

Ik besloot nog andere mogelijke bronnen te 
bevragen naar foto’s. Ik kreeg van Jan Willem-
sen van Orientalis de tip om in het archief van 
de Heilig Landstichting in het RAN (Regionaal 
Archief Nijmegen) te kijken. Ik moest zoeken 
naar stichting Sedes Sapientiae; die beheerde 
de scholen. Het bleek dat niet het archief van de 
Heilig Landstichting maar met name dat van de 
parochie Meerwijk veel beeldmateriaal bevatte. 
Blauwdrukken wel te verstaan. Van het meubilair 
(!), van de jongensschool verschillende over-
zichtskaarten en uiteindelijk de meisjesschool. De 
jongensschool die naast het poortgebouw stond 
is afgebroken. Het witte huis naast de poort is 

Aandenken aan
Heilig Landstichting

Gelukkig het Volk dat nog Jubelen kan!

Het is De Bosduivel geworden. Niet de naam van mijn voorkeur; Het is De Bosduivel geworden. Niet de naam van mijn voorkeur; 
te weinig historisch besef. De Ploeg was beter. te weinig historisch besef. De Ploeg was beter. 

Bosduivel is ook niet gender free: waarom geen bosduivelin?  Bosduivel is ook niet gender free: waarom geen bosduivelin?  
TEKST: Huub Schoot, lid heemkundewerkgroep
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volgens de kaart de onderwijzerswoning. Maar 
misschien iets voor een volgende keer. Ik kon de 
blauwdrukken niet kopiëren dus ze worden ge-
scand (betalen!). Ik kon wel een foto maken met 
mijn telefoon. 

U kunt zien dat er nogal verbouwd en aange-
bouwd is. De  situatietekening hiernaast is van 
1967. 

Een maand later kreeg ik een tip van de bewoners 
van het poortgebouw. Dit gebouw stond naast de 
jongensschool. Aan het poortgebouw zit de oude 
hoofdonderwijzerswoning en garage! Ze hadden 
gezocht in het archief van architect Stuyt en daar 
tekeningen gevonden van zowel de school als de 
hoofdonderwijzerswoning.

Even een oproep: de heemkundewerkgroep HLS 
heeft dringend behoefte aan nieuwe leden. Wat 
houdt lidmaatschap in? Zelfstandig onderzoek 
doen aan een onderwerp naar keuze (met betrek-
king op de HLS) en boekjes en stukjes schrijven, 
lezingen geven over de historie van de Heilig 
Landstichting en omgeving en archiveren waar 
nodig. Alles gaat zo snel verloren.

Voor informatie:
heemkundewerkgroephl@gmail.comheemkundewerkgroephl@gmail.com of 
fransgeertsen@planet.nl  fransgeertsen@planet.nl  

De Oorschelp |  nummer 55 | juni  2020
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Dit is mijn favoriete vegetarische 
lunchgerecht: 
Broccoli frittata. Broccoli frittata. 
De manier om ook onze kinderen aan 
het groente-eten te krijgen. Het is een 
simpel recept, maar erg lekker. Zelfs 
koud is het heerlijk. 

Broccoli frittata
Ingrediënten voor Ingrediënten voor 
4 personen:4 personen:
• flinke scheut olijfolie
• 330 gram broccoli
• 1 eetlepel peterselie, gehakt
• zout en peper
• nootmuskaat
• 2 teentjes knoflook, gehakt
• 6 eieren
• 100 gram cherrytomaatjes, gehalveerd
• 100 gram oude kaas, geraspt

Bereiding:Bereiding:
1.  klop in een kom de eieren los met de kaas, 

peterselie, zout en peper.
2.  verhit de olie in een koekenpan, voeg broccoli, 

knoflook en nootmuskaat toe en roerbak 
ongeveer 4 min.

3. voeg de tomaatjes toe, schep door, giet het ei-
mengsel over de broccoli en zet het vuur laag.

4.  dek de frittata af met een deksel en laat de 
fritatta rustig garen. 

Groetjes, 

Kick en Marjolein, Lisa en IrisKick en Marjolein, Lisa en Iris

Wij geven de pollepel door aan onze buren Sonja Sonja 
en Hendrik,en Hendrik, want ik weet uit ervaring dat zij heer-
lijk kunnen koken.

vegetarische                      
recepten
estafette 
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Een goede daad
blijft zelden ongestraft
Dit was de lijfspreuk van mijn vader, met wie ik in mijn jeugd ook wekelijks Dit was de lijfspreuk van mijn vader, met wie ik in mijn jeugd ook wekelijks 
de Duitse politieserie Derrick keek. De meeste afleveringen hebben twee de Duitse politieserie Derrick keek. De meeste afleveringen hebben twee 
hoofdpersonen: een gehaaide crimineel die zich in eerste instantie zo hoofdpersonen: een gehaaide crimineel die zich in eerste instantie zo 
charmant als het maar kan voordoet, en een sukkel, die na een goedbedoelde charmant als het maar kan voordoet, en een sukkel, die na een goedbedoelde 
en onschuldig lijkende handeling gaandeweg in een nachtmerrie terechtkomt.en onschuldig lijkende handeling gaandeweg in een nachtmerrie terechtkomt.
TEKST:  Klaas Landsman (Andreaslaan)

Op donderdag 7 mei meldde zich een groep Ieren 
aan de deur, met badges, oranje hesjes, en bouw-
vakhelmen, die aanboden mijn dak te reinigen, 
waarna het weer als nieuw zou zijn, en dat voor 
de speciale prijs van 11 i.p.v. 28 euro per vierkante 
meter, met de eerste gratis als demonstratie. 
Het schuldgevoel van een verwaarloosd dak, het 
feit dat ik economisch ongeschonden door de 
coronacrisis kom terwijl vele beroepsgroepen het 
moeilijk hebben, en mijn verleden waarin ik de 
universitaire bestuurs- en auditcultuur erop heb 
aangesproken dat deze voornamelijk op wantrou-
wen is gebaseerd, én de bestseller: De Meeste 
Mensen Deugen deden mij besluiten ze deze 
klus te gunnen. Het resultaat zag er goed uit, er 
waren weliswaar veel meer vierkante meters dan 
ik zelf had geschat, maar hun machine had dat 
nauwkeurig gemeten. Daarna vertelde de baas, 
genaamd John, dat nu met al dat mos etc. ook 
een beschermlaag was weggevallen, die door een 
“superior K-41” coating kon worden vervangen, 
waarna het 50 jaar oude dak weer als nieuw zou 
zijn. OK. Contante betaling aan dit sympathieke 
familiebedrijf was de enige optie, dus daglimiet 
geldopname verhoogd en naar het ING-kantoor. 
Duur, maar so far so good, dacht ik; ik kreeg een 
keurige factuur met een bedrijfsnaam en ze 
bleken zelfs een flitsende website te hebben. 
De volgende dag kwamen ze even terug voor in-
spectie, met de conclusie dat de coating niet had 
gehouden omdat de dakpannen poreus waren. 
Die moesten worden vervangen en dan zouden zij 
de coating gratis opnieuw aanbrengen. Contant 
betalen. 

Toen rook ik wel degelijk onraad, maar John was 
nogal dwingend en bovendien een goed psycho-
loog (ik was totaal niet tegen hem opgewassen), 
waarbij ik ook een nieuw argument inzette om 
mijn handelen te rechtvaardigen. In de weten-
schap stellen we ons de vraag: hoe zou de wereld 
eruit zien als een bepaalde theorie (zeg kwan-
tummechanica) waar is? En hoe als een alter-
natieve theorie waar is? De twee mogelijkheden 
waren beperkt tot: eerlijke maar wellicht wat 
agressief opererende vaklui in een twijfelachtige 
bedrijfstak, of oplichters. Alle feiten tot dan toe 
pasten in beide theorieën, waarna het argument 
dat je mensen in eerste instantie moest vertrou-
wen de doorslag gaf, samen met het simpele feit 
dat alle tot dan toe gedane investeringen voor 
niets waren geweest als het vervolg werd afge-
blazen: John liet niets na om dit te benadrukken, 
en het was ook mij bekend dat bouwprojecten 
altijd uitlopen, altijd duurder zijn dan begroot, en 
dat die branche dus nu kennelijk zo in elkaar zit. 
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Dus weer naar het ING-kantoor! Bij terugkomst 
was men al begonnen de dakpannen te verwijde-
ren, waarna aan het licht kwam dat het onderlig-
gende hout verrot was, hetgeen met voorbeelden 
werd gedemonstreerd. Daar konden ze natuurlijk 
geen nieuwe dakpannen op leggen. Nieuw hout 
moest worden besteld en aanbetaald, steigers 
moesten worden gehuurd en weer op naar het 
ING-kantoor. Deze stap is onnavolgbaar, omdat 
ik de vorige dag had besloten ze geen cent meer 
te geven, tenminste niet contant, en bovendien 
een onafhankelijke deskundige in te schakelen bij 
verdere complicaties. 

Op dat moment, vrijdagavond, had ik echter nog 
steeds vertrouwen in de goede afloop: weliswaar 
een hoop geld, maar oude daken moeten nu een-
maal worden gerepareerd, dit deskundige bedrijf 
zou de klus toch vast tot een goed einde bren-
gen, en binnenkort zou deze episode voorbij zijn. 
Niettemin werd ik die nacht verschillende malen 
met hartkloppingen en badend in het zweet 
wakker. Zaterdagochtend zouden de steigers en 
alle bouwmaterialen worden geleverd. Om 9 uur 
was er nog helemaal niets geleverd en ook geen 
ziel te bekennen, maar na een telefoontje bleek 
dat alle leveringen in de bouw vanwege coro-
na waren vertraagd, zodat ze pas op maandag 
konden beginnen. Dat was best goed nieuws: 
over die vertragingen had ik al in de krant gelezen, 
en mij wachtte een heerlijk weekend om even bij 
te komen. Maar niet heus. Iedere minuut van dat 
weekend was verschrikkelijk, zonder dat enige 
nieuwe gebeurtenis daar aanleiding toe gaf. 
Maandag kwamen inderdaad de nu overgeble-
ven drie mannen, inclusief de baas, eraan. Geen 
spullen, maar ze begonnen alvast, in afwachting 
van de levering. Ik gaf van 10:30-12:15 online 
college en vroeg ze daarna of het opschoot (ik 
zag zelf geen enkele verandering). Nee, want een 
van de twee knechten van John, was door het 
dak gevallen en had zijn heup geblesseerd. Moest 
naar het ziekenhuis. Om zeven uur ’s avonds 
belde ik, inmiddels wel zeer argwanend geworden, 
hoe het met hem (en de werkzaamheden) ging. 
Dubbele heupfractuur, needed total hip replace-
ment à 15.000 euro, waar ik aansprakelijk voor 
was, graag direct contant te betalen. En dat geld 
zouden ze komen halen.

Nadat ik de emmer der vernedering tot dan toe 
al geheel had laten vollopen was dat, pas dat, 
het moment waarop ik concludeerde dat alleen 
de theorie dat het oplichters waren overbleef. Ik 

was toen zelfs een tikje beledigd dat ze hadden 
verwacht dat ik ook als een soort oud vrouwtje 
in hun laatste val zou trappen, maar alles wijst 
er natuurlijk op dat ik die indruk ook had ge-
wekt.  Inmiddels woon ik tijdelijk elders en onder 
politiebescherming, ben ik al mijn spaargeld kwijt 
zonder enige hoop op teruggave, en ligt mijn dak 
open. Een goede daad blijft zelden ongestraft.

Naschrift (29 mei):Naschrift (29 mei):

Inmiddels woon ik weer thuis en is de ergste 
schade hersteld (materiaal, niet moreel). De 
reacties van mijn vrienden waren verheugend: de 
een bood onderdak (destijds hard nodig), de ander 
een lening (gelukkig niet nodig), en weer iemand 
anders heeft het stucwerk aan het vernielde 
plafond gratis gedaan. Nog steeds valt de enorme 
agressie waarmee de vernielingen zijn aange-
bracht op, die eigenlijk buiten het verdienmodel 
van deze boeven zou moeten vallen. Ik kon pas 
twee weken na dato (telefonisch) aangifte doen 
bij de politie Berg en Dal, waar men bijzonder 
vriendelijk was en maar liefst drie uur de tijd nam. 
Graag had ik wel gezien dat de wijkagent zich 
een keer had gemeld (ik heb daar ook twee keer 
expliciet om gevraagd), die sinds de oorspronke-
lijke melding bij de politie op 11 mei niets van zich 
heeft laten horen. Zo veel criminaliteit is er niet in 
Heilig Landstichting, en dan lijkt me zo’n vreselij-
ke gebeurtenis wel enige aandacht waard. Juist 
gezien het deels irrationele handelen van deze 
criminelen voel ik me ook nog steeds bedreigd, 
aangezien ik ze kan identificeren als ze ooit ge-
pakt mochten worden. 
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Op 10 maart kwam de projectgroep van 
betrokken dorpsbewoners bij elkaar in 
dorpshuis De Bosduivel. De Formule voor 
Orientalis was aan de orde. Zowel binnen de 
projectgroep als bij het (aftredend) bestuur 
en bij een aantal geraadpleegde dorpsbe-
woners blijkt een breed draagvlak voor deze 
notitie. Maar de projectgroep stelt ook vast 
dat de notitie nog niet als advies aan het 
bestuur kan dienen. De Formule moet verder 
worden uitgewerkt met de resultaten van de 
enquête en de inbreng van dorpsbewoners 
op de diverse bijeenkomsten. Een schrijf-
groep van vijf dorpsbewoners krijgt deze 
taak toebedeeld.

En toen kwam de lock-down, weliswaar 
intelligent, maar toch: in het dorpshuis bij 
elkaar komen is geen optie. Gelukkig brengen 
Google docs en Zoom uitkomst. Het eerste 
concept krijgt van alle kanten opmerkingen 
en aanvullingen. Dat komt de leesbaarheid 
niet ten goede. Na twee weken verzucht een 
van de schrijvers dan ook: “...als jij hier echte 
chocola van kunt bakken.... Succes!” Nou 
dat blijkt inderdaad nog een hele klus, maar 
gelukkig komt er een leesbaar stuk uit dat 
vervolgens in een zoomvergadering bespro-
ken en goedgekeurd wordt. Het volledige 
advies is op de website van de dorpsvereni-
ging gepubliceerd (https://dorpsvereniging-(https://dorpsvereniging-
heiliglandstichting.nl/betrokkenheid-dorps-heiliglandstichting.nl/betrokkenheid-dorps-
bewoners/)bewoners/). De belangrijkste overwegingen 
en adviezen om te komen tot een duurzame 
voortzetting, cq doorstart van Orientalis zijn:

De Formule: De Formule: 
Het nieuwe Orientalis “...wil een voorbeeld 
van een leefbare omgeving creëren voor 
iedereen. Dit wil Orientalis bereiken door elk 
jaar drie  à vier thema’s centraal te stellen in 
een thema-expositie en daaraan gekoppelde 
verdiepingsactiviteiten.” Het advies is om 
de ontwikkelingslijn van de ‘Circle of life’ niet 
alleen uit te werken op individueel niveau, 
maar ook in een bredere maatschappelijke 
context. Bovendien is het advies om de land-

schappelijke setting sterker te benadrukken. 
De unieke samenhang tussen natuur, attrac-
ties, gebouwen en de rijke historische ach-
tergrond moet meer nadruk krijgen met als 
thema: ‘Rentmeesterschap over de aarde’.

Draagvlak en expertise in het dorp: Draagvlak en expertise in het dorp: 
Uit de enquête en de opkomst bij verga-
deringen blijkt de grote betrokkenheid van 
bewoners. Bovendien blijkt er in het dorp en 
bij de ‘Vrienden van Orientalis’ veel expertise 
aanwezig op uiteenlopende gebieden, zoals 
bedrijfsvoering, landschapsontwikkeling, 
conceptontwikkeling, artistieke vormgeving 
en ondernemingsgeest. Vanuit die optiek 
is een intensieve relatie tussen Orientalis, 
dorpsgenoten, vrijwilligers en Vrienden van 
groot belang, zowel in deze ontwikkelfase 
als later bij de invulling, ontwikkeling en 
uitvoering.  

Op korte termijn: Op korte termijn: 
Door de recente sluiting van musea van-
wege het coronavirus, is de druk op snelle 
omzet-bevorderende prikkels extra groot. 
Om op korte termijn, dwz het komende jaar, 
te werken aan een gezonde financiële basis 
is het advies om allereerst een program-
ma te ontwikkelen voor de verwerving van 
financiële steun uit particuliere en publieke 
organisaties. Vervolgens is het advies om 
samenwerking met ondernemers, organi-
saties en omliggende gemeenten te ver-
sterken. In een soort van experimenteertuin 
krijgen bedrijven en organisaties in de 
kunstnijverheid, horeca of educatie de moge-
lijkheid experimenten op te zetten die in de 
lijn van het museumpark liggen of daaraan 
verbonden zijn; denk bijvoorbeeld aan een 
theetuin, een natuurtheater, een ambach-
telijk bedrijf of aan natuurexcursies. Verder 
blijft het van groot belang om de betrokken-
heid van bezoekers te vergroten, door het 
aanbieden van laagdrempelige programma’s 
en activiteiten aan diverse doelgroepen 
(lezingen, trainingen, beleefroutes, natuure-
ducatie etc.).   

Op 1 juni is Orientalis weer open voor het publiek. En hoe zit het met 
het toekomstplan? Wie volgt het eind vorig jaar afgetreden bestuur 
op? Wat wordt er gedaan met de ideëen en opmerkingen van de 
dorpsbewoners over de toekomst van Orientalis? De Oorschelp zet de 
zaken voor u op een rijtje.     TEKST: Jan de Koning    
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Op de langere termijn: Op de langere termijn: 
Voor de komende jaren wordt geadviseerd om de centrale rol 
van het hoofdgebouw als publiekstrekker te versterken. Elke 
tijdelijke expositie in het hoofdgebouw zou de kern of aan-
leiding moeten vormen voor allerlei verdiepende activiteiten 
in de rest van het museumpark, zoals conferenties, lezingen, 
en korte educatieve projecten, of thematische wandelin-
gen. Tegelijkertijd heeft het aantrekkelijk maken van het 
hele natuurgebied de hoogste prioriteit. Het advies is om 
een aantal thematische tuinen, een voedselbos en enkele 
natuurbelevingsgebieden te ontwikkelen. Hierdoor kan een 
natuuromgeving groeien die uitnodigt tot allerlei activiteiten, 
zoals beleeftochten, sport, wandelen en beheer-bezigheden. 
En tegen de achtergrond van een aantrekkelijk park kunnen 
grotere seizoensevenementen beter tot hun recht komen 
(Paasfeest, Feest van Licht of misschien een Klimaatfes-
tival). Als derde is het advies om ook op de langere termijn 
nadrukkelijker de samenleving in het park binnen te halen, 
bijvoorbeeld door het inrichten van een aantal ambachtelijke 
ateliers en culturele ‘huiskamers’.

Exploitatiemodel: Exploitatiemodel: 
Ondanks de grote inzet van opeenvolgende directies en vrij-
willigers blijft het steeds moeilijk om het museum duurzaam 
te exploiteren. Blijkbaar zijn niet alleen een innovatieve 
formule en de creatieve uitwerking daarvan essentieel voor 
het voortbestaan. Ook het exploitatie- en financieringsmo-
del zijn aan vernieuwing en actualisering toe. Na een analyse 
van de exploitatie in Toekomstplan Orientalis concludeert 
de projectgroep dat de verhoudingen tussen aantal mede-
werkers, geschatte omzet en bezoekersaantallen ontoerei-
kend zijn om het park op een kwalitatief acceptabel niveau 
te brengen en te houden. Op basis van die conclusie is het 
advies om een alternatief exploitatiemodel te onderzoeken. 
In dit alternatieve model houdt Orientalis wel de regie over 
het museumpark, maar geeft voor een aantal onderdelen 
concessies aan kleine bedrijven, personen of organisaties. 
Daarmee ontstaat een netwerk van deelexploitaties, die 
ieder op zich meer aandacht kunnen geven aan professio-
naliteit en de uitvoeringskwaliteit. Zo’n ‘netwerk-exploitatie’ 
heeft als voordeel dat het park (in elk geval overdag) gratis 
toegankelijk wordt en bezoekers alleen betalen voor exposi-
ties, lezingen, workshops en voor de aankoop van consump-
ties en producten. 

Aan de slag: Aan de slag: 
Met deze adviezen en voorstellen is de projectgroep aan de 
slag gegaan. Allereerst zijn de Vrienden, het bestuur en de 
directies van betrokken stichtingen ingelicht. Op 1 mei is de 
operationeel directeur, Hans Jansen, aan het werk gegaan 
om het museum per 1 juni te heropenen. Naast Hans treedt 
per 1 juli de nieuwe directeur/bestuurder aan. Met beiden 
zal de projectgroep in de loop van juni nader kennismaken 
en de adviezen toelichten. Men verwacht dat in de loop 

van de zomer duidelijk zal worden wat Orientalis met het 
Dorpsadvies gaat doen. 
 

Paaltjes
De gemeente heeft keurig gezorgd voor duidelijk 

zichtbare paaltjes op de fietspaden bij de 
Andreaslaan en de Josuelaan. ’s Avonds lichten ze 

mooi op.    FOTO: Wim de Vries
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Nieuwe bewoners
Tom Schouwenaar en Catelijne Coppens, Charlotte en Lily  | Andreaslaan 19 

Op deze frisgroene vrijdagochtend sta ik, onder een zee van roze rozen, voor de deur bij Tom en 
Catelijne. Als ik aanbel hoor ik een doordringend trillend geluid dat past bij dit vooroorlogse huis aan de 
Andreaslaan.    TEKST: Wim de Vries

Catelijne doet open en nodigt mij, met gepaste Covid-af-
stand, binnen in de hal van hun sfeervolle huis. In de 
kinderstoel kijkt Charlotte geboeid naar een kinderfilmpje op 
de mobiel die naast haar op tafel staat. De drinkbeker met 
de grote oren ligt, leeg gekanteld, voor haar neus en de pap 
rond haar mond verraadt dat etenstijd nog maar net voorbij 
is. 
Catelijne vertelt: “Tom is nog in gesprek met 
zijn baas over de afronding van zijn werk-
zaamheden in Tilburg. Want binnenkort begint 
hij aan een nieuwe baan in Apeldoorn”. Onder-
tussen staat een kop koffie voor me op tafel 
en heeft Charlotte genoeg van de kinderstoel 
en kruipt even later over de vloer.
Tom en Catelijne zijn in juni 2019 in ons dorp 
komen wonen. De drie maanden daarvoor is 
het huis grondig onder handen genomen door 
de Brabantse familieleden van Catelijne. Mu-
ren waar nodig geïsoleerd en behang verwij-
derd en vervangen door stucwerk. Houten bal-
ken ontdaan van verflaag en in de mooie tuin 
de vijvers vervangen door een kindvriendelijker 
alternatief dat nog moet komen. Hoe dat er uit 
gaat zien, dat gaat de toekomst leren.
“Het eerste woonjaar in ons dorp was een hef-
tige tijd”, vertelt Catelijne. “Mijn moeder over-
leed in die tijd, ik was zwanger van Charlotte 
en tijdens het verbouwen van dit huis brak 
mijn vader zijn bovenarm. Dus hup naar het 
ziekenhuis. Gelukkig kon hij Tom nog de nodige 
instructies geven hoe de klussen te klaren.”  
Heel passend en lief zegt Catelijne: “ Ja weet je, 
Tom is nog een beetje in de leer bij mijn vader”. 
Tom gaat verder en zegt: ”Naast die heftigheid 
heeft de verbouwing ook afleiding gebracht en 
bovenal hebben we ons ontzettend welkom 
gevoeld hier in de straat. De mooie kaartjes en 
vele cadeautjes bij de geboorte van Charlotte 
waren hartverwarmend. En heel bijzonder: de 
verloskundige bij de goed verlopende bevalling 
was ook een meelevende buurvrouw.
Voordat we dit huis kochten woonden we in 

Bottendaal. Een prachtig oud huis met hoge plafonds en 
fijne uitstraling. Maar ook onrustig met de vele studenten-
huizen om ons heen. We wilden graag weer een sfeervol 
oud huis met meer rust en ruimte om ons heen. We zochten 
een tijdlang in Oost maar konden daar geen geschikt huis 
vinden. Toen kwam dit huis in beeld en bij het binnenrijden 
van de Andreaslaan en het zien van het huis waren we al 



18 Bericht van de ijscoman    

Beste bewoners van Heilig Landstichting,  
Wat een leuke en gezellige dag heb ik gehad 
vandaag in jullie dorp!
Wat bedoeld was als een ritje vooraf door het 
dorp, op weg naar de Mozes en Aäronlaan, 
waar een zekere bewoonster mij verwachtte, 
mondde uit in een aaneenschakeling van fijne 
momenten, gesprekjes, groepjes, welgemeen-
de adviezen en natuurlijk heerlijke ijsjes. Ik 
hoop dat jullie dat ook vonden. Dat wou ik 
even zeggen. 
Mijn eigen plekje is aan de dijk bij De Over-
steek, dus daar zal ik bij mooi weer vaak 
staan, maar ik kom zeker graag weer een keer 
terug bij jullie. 

De volgende keer zal ik vooraf rekening hou-
den met het sociale karakter van jullie dorp, 
dus meer tijd uittrekken, zodat ik ook echt 
langs iedereen kan komen – vandaag heb ik 
dat plan halverwege moeten bijstellen. 

Vriendelijke groet en graag tot ziens,  
Theo Uijlen  - IJsvogeltje Nijmegen.

verkocht. Het was in het najaar van 2018: de herfstkleuren 
waren prachtig, het huis sfeervol en een prachtige omge-
ving.”
Tom en Catelijne zijn beide echte Brabanders. Tom komt 
oorspronkelijk uit Vlijmen en Catelijne uit de buurt van 
Rosmalen. Samen zaten ze op hetzelfde gymnasium in Den 
Bosch, maar kennen elkaar daar niet van. Pas later, hoe kan 
het anders in Brabant, tijdens Carnaval sloeg de vlam in de 
pan. Tom studeerde bestuurskunde in Tilburg en werkt nu 
sinds acht jaar bij Achmea als manager. Catelijne studeerde 
Geneeskunde in Nijmegen en is in opleiding tot specialist 
kindergeneeskunde met nog twee jaar te gaan.
In zijn vrije tijd stapt Tom graag met vrienden op de racefiets 
of mountainbike, zeker twee keer per week. Ook boeit hem 
van jongs af aan het leven in het water, vissen in de zee 
en vogels spotten in het bos of in de tuin. Tom zegt: ”Wel-
licht had ik bioloog moeten worden.”  Catelijne zoekt het in 
haar vrije tijd meer in menselijke gezelligheid: met vrienden 
samen komen, met haar zus in Utrecht afspreken of familie 
bezoeken.

Volgende week gaan ze samen op vakantie naar Zeeland. 
Genieten van de zee en zon in de buurt van Renesse. Tom 
zegt: “Het liefs gaan we kamperen, maar dat hebben we 
al een hele tijd niet meer gedaan. Maar dicht bij zee in een 
stacaravan is ook fijn, zeker nu Charlotte met haar negen 
maanden nog zo jong is.”
Nee, op safari in Zuid-Afrika of Kenia, naar Orang Oetangs 
speuren op Sumatra of duiken op Bali, daarvan is dit jaar 
geen sprake. Voor Catelijne in deze tijd geen medische 
screening als vrijwilliger in Suriname of Zuid-Afrika. 
Inmiddels kraait Charlotte in de kinderwagen en maakt ook 
poes Lily haar opwachting. Catelijne eindigt het gesprek 
met: “Toch bijzonder om zo terug te kijken naar de afgelopen 
periode hier.” En Tom zegt: “Ja ja, we zijn lid van de dorpsver-
eniging en houdt daarbij de fles wijn omhoog die ze van de 
straatcontactpersoon hebben ontvangen. “Oh ja.. ik geloof 
dat we nog moeten betalen ….. .“
Ik neem hartelijk afscheid en kijk bij vertrek nog even om 
naar de prachtig bloeiende klimroos.
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‘Ouwe koeien uit de sloot’ ‘Ouwe koeien uit de sloot’ bestaat uit een aantal televisie-
afleveringen die geïnspireerd zijn op oude verhalen, die leven 
in de dorpen van de gemeente Berg en Dal. Deze ‘ouwe 
koeien’ worden op een theatrale manier verfilmd en zo 
kunnen de kijkers kennis maken met elkaars verhalen. 

‘En zo is ‘t !’‘En zo is ‘t !’
In de 1e aflevering wordt de kijker meegenomen naar het 
jaar 1925 in Heilig Landstichting. 
Het devotiepark ‘Heilig Land Stichting’ bestaat dan bijna 15 
jaar. Die beginjaren van het rooms-katholieke park waren 
verre van vredelievend... 

Zo ontmoet u de vrouw van Boerke Peters en vertelt zij u 
waar hij gek van werd. Mevrouw Vroomans-Leclercq moest 
het onderspit delven bij pastoor Suys en vindt haar gelijk in 
“En zo is ‘t!”.   

In de 2e aflevering is het 1965 en tijd voor koffie bij het 
echtpaar Theo en Toos uit Millingen. Ze hebben elkaar 
ontmoet bij een dansavond van het schutterij-feest van 
OEV1. 
Ze doen uit de doeken hoe het zit met ‘de dröge en de natte’ 
en waarom er in Millingen ‘Van alles twee’ is. 

 U kunt ze terugkijken via het youtube-kanaal van Omroep 
Berg en Dal. 

Door de Coronamaatregelen liggen de opnames voor de 
volgende ‘Ouwe koeien uit de sloot’ nu stil. In het najaar 
wordt verwacht dat er verder kan worden gegaan met 
verhalen uit Beek, Berg en Dal en Groesbeek. 

‘Ouwe koeien uit de sloot’ 
TEKST: Marjo Glaser
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Ruimte zat in 
Orientalis PERSBERICHT 
Per 1 juni gaat Museumpark Orientalis weer open, met aan 
het roer een nieuwe directeur. Per 1 mei jl. heeft Erna van 
de Ven het stokje overgedragen aan Hans Jansen. “Bijzonder 
aan Orientalis is dat het midden in een bosrijk gebied van 30 
hectare ligt. In alle rust en ruimte genieten van de natuur, 
zonder andere bezoekers tegen het lijf te lopen, dat is het 
unieke voordeel van Museumpark Orientalis in de 1,5 meter 
samenleving”. 

Er is de afgelopen weken druk gewerkt om het museum 
om te bouwen tot een veilig dagje uit binnen het Rijk van 
Nijmegen. Dat houdt in dat het museum een beperkt aantal 
bezoekers kan ontvangen. Bezoekers kunnen op datum 
tickets bestellen om drukte bij de kassa te voorkomen. Er 
staan informatieborden om bezoekers te wijzen op de maat-
regelen en er zijn extra medewerkers om bezoekers hierin te 
begeleiden.
Picknicken in het gras of woestijnzand met zelf meegebrach-

te etenswaren, of een bezoek brengen aan de horeca, het 
kan allebei. Ondertussen kun je genieten van al het moois 
dat het park te bieden heeft, want in deze periode staat de 
natuur volop in bloei. In de verschillende dorpen en de Ori-
entaalse sferen waan je je echt even in het buitenland. In de 
Romeinse straat vindt je veel sfeer en een originele Romein-
se Herberg.

Het museum is een goede plek om helemaal tot rust te ko-
men, maar ook kan jong en oud er terecht voor een interac-
tief programma. Sommige activiteiten waarbij fysiek contact 
nodig is, zoals het schilderen van henna, zullen niet meer 
mogelijk zijn. Daarom zijn er activiteiten bedacht die bezoe-
kers met behulp van uitleg op afstand zelf kunnen uitvoeren. 
Ook zijn er diverse tentoonstellingen te bezoeken.

Hans Jansen: “Met nieuwe technieken, zoals een app voor 
kinderen waarmee ze op zoek kunnen naar een Romeinse 
helm of een app speciaal voor natuurliefhebbers, wil ik het 
museum nieuw leven inblazen en op andere manieren meer 
interactie creëren”. Dhr. Jansen geeft ook aan dat er samen 
met het team gekeken wordt naar het verbeteren van het 
product en naar nieuwe economische dragers.
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Wat een ongelooflijke maanden hebben we achter de rug en 
wie weet wat ons nog te wachten staat, die mag het zeggen.  
Het is voor veel mensen een verdrietige en eenzame tijd. 
Niet in de laatste plaats voor de ouderen onder ons, waar-
van velen vanwege hun leeftijd extra kwetsbaar zijn. 

De afgelopen weken hebben wij geprobeerd zoveel moge-
lijk met onze leden in contact te blijven. Wij hebben mails 
gestuurd met veel informatie, leuke filmpjes en verhalen. 
Ook  ontvingen onze leden Nieuwsbrieven van de landelijke 
Unie KBO-PCOB en KBO Gelderland met veel (achtergrond)
informatie en veel tips.

Verder hebben we heel veel leden gebeld en hen gevraagd 
hoe het met ze gaat.
De telefoongesprekken zijn zeer op prijs gesteld. We hoor-
den hoe ieder de crisis op zijn of haar manier ondergaat. De 
meesten redden zich naar behoren, maar vinden het leven 
wat saai en missen het onderlinge contact.
Helaas kon ons uitstapje op 18 juni naar de Biesbosch niet 
doorgaan en ook de Passiespelen waar we graag naar toe 
hadden willen gaan, zijn afgelast.

Maar er zijn gelukkig ook wat positieve berichten:

* Op 3 juni was er weer de dorpslunch in de Rozenhof.
* Op 18 juni zijn alle leden uitgenodigd voor een koffieoch-

tend of theemiddag bij onze voorzitter in de tuin.
* En op 7 juli kunnen de leden naar de seniorenbios Cine 

Twins in Malden, waar om 15.45 uur de film Grâce à Dieu 
wordt gedraaid. Op vertoon van de KBO-pas tegen de 
gereduceerde prijs van €7,30. 

 
Hoewel de 1,5 meter regel voorlopig nog van kracht zal 
blijven, willen we toch proberen om in september op gepaste 
wijze bij elkaar te komen voor de Algemene Ledenvergade-
ring, die eigenlijk in mei plaats had moeten vinden. Deze is 
nu gepland op donderdag 17 september.

En daarna hebben we weer een aantal interessante lezingen 
in petto. Steeds op de derde donderdag van de maand.

Bent u 50 jaar of ouder en nog geen lid van onze vereniging, 
kijk dan eens op de website van de dorpsvereniging onder 
het kopje ‘clubs’. Daar vindt u alle informatie over ons.

Nieuws van de Vereniging 50Plus
Heilig Landstichting
TEKST: Els de Witte 

foto’s van de dorpslunch in ‘De Rozenhof’
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Koningsdag, 27 mei 2020
De dorpsvereniging had voor een gezellig draaiorgel gezorgd en de kin-
deren maakten prachtige stoepkrijt tekeningen. Zo werd het toch nog 
een legendarische Koningsdag ondanks de Corona.     
FOTO’S: Guy Ackermans en Miep Thuijls
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Na veel gedoe heb ik nu het idee dat we echt aan de slag 
kunnen. Er is veel goed overleg geweest en we zijn er uit. 
Alleen corona is nog een spelbreker.

Wat zijn de plannen en wat moet er worden gedaan?Wat zijn de plannen en wat moet er worden gedaan?
Er wordt een hekwerk met klimop en kamperfoelie geplaatst 
tegen het oude en slechte hek van buurman Biert. De buur-
man betaalt mee. We hebben een aantal vrijwilligers nodig 
die palen in de grond zetten en de gaaspanelen vastzetten. 
Het hek naar de buurman is 30 meter. Dan moet er ook nog 
een hekwerk komen bij de andere grens.

Waarom een hek? Waarom een hek? 
Het is de bedoeling dat er op de plaats van het bosduiveltje 
een pluktuin komt met een begroeiing door wilde schaduw 
(bosrand)-planten. Voorkomen moet worden dat iedereen 
zomaar in die tuin gaat rondlopen. Daarnaast heeft een 
strak hekwerk begroeid met hedera en kamperfoelie een 
rustigere uitstraling dan het gatengaas van het bestaande 
hek.
Er komt een laag steunhek voor diverse bessenstruiken en 

bramen. Het steunhek is gemaakt van ronde palen met een 
dwarspaal. Het steunhek heeft de vorm van een U. In het 
midden worden de wilde planten ingezaaid. Waar plaats is 
kunnen ook losse vruchtdragende struiken komen te staan 
gegroepeerd aan het steunhek.
Er blijft nog genoeg te doen en aan te planten zoals de 
perken bij de parkeerplaatsen. Ook het talud schreeuwt om 
een snoeibeurt. Aan de andere kant van De Bosduivel bij de 
deur naar de bar, was een terras. De buren vonden dat niet 
goed. Dus dat werd deels afgebroken. Hier ligt nu een stuk 
braak, ideaal voor wilde planten. Wat mij betreft mag de rest 
van de laurierkers ook weg. Hier komen geen tuinplanten die 
onderhouden moeten worden, mogelijk vlinderstruiken en 
besdragende struiken als voortzetting van het talud. 
Het buitengebied is erg droog, daarom leggen we druppel-
slangen aan waar het nodig is.

Dus vrijwilligers: meld u aan. We laten weten als er een Dus vrijwilligers: meld u aan. We laten weten als er een 
beroep op u moet worden gedaan.beroep op u moet worden gedaan.

Het buitengebeuren van 
DE BOSDUIVEL

TEKST: Huub Schoot, coördinatie buitengebied DE BOSDUIVEL

Limericken   
Ben Witte  

Limerick 1

De burgemeester van tuindorpje Buinen
Was niet jaloers op zijn collega in Juinen.
“Want zoals op veel plaatsen elders
Heeft hij alleen maar slikken en kwelders.
Maar ik heb hier de prachtigste tuinen.”

Limerick 2

Op de snelweg van Arnhem naar Dieren
Kleurt het zwart van de duizenden mieren.
Platgereden haas, hun dagelijkse maal,
Het bloederig karkas is dan erg snel kaal.
In de boomtop loeren gierige gieren.
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De historische wandeling onder leiding van 
Klaas Bouwer door het Mariënbosch kon op 
18 april ten gevolge van de beperkingen van 
de coronacrisis helaas niet doorgaan.  Deze 
excursie wordt naar een nader te bepalen 
datum verplaatst.
Klaas is echter onverdroten verder gegaan 
met de voorbereiding van de uitgave van 
een boek over Mariënboom en het Mariën-
bosch. We hopen dat dit boek in september 
kan verschijnen. Het wordt op dezelfde wijze 
uitgevoerd als zijn boek over de buitenplaats 
Brakkenstein dat twee jaar geleden verscheen 
en dat nog steeds bij onze werkgroep voor 
€ 15,-- verkrijgbaar is. 

Een ander project van onze werkgroep, het 
verdwenen kerkhofje, heeft door deze co-
ronaproblemen vertraging opgelopen. Maar 
we kunnen wel vast een tekening laten zien 
van het eerste graf van dit kerkhof, namelijk 
dat van V.P. Gibbs, captain bij de Grenadier 
Guards. Vicary Paul Gibbs was de zoon van 
Walter Durant  Gibbs, de 4e Baron van Alden-
ham. Capt. Gibbs was het eerste slachtoffer 
bij de Grenadier Guards van de fanatieke 
tegenstand van de Duitse troepen bij de 
verovering van het Valkhof, Hunnerpark en de 

Waalbrug door Britse en Amerikaanse eenhe-
den. Wij hopen in het najaar deze  publicatie 
te kunnen afronden. 

Een derde project is de publicatie van een 
boek over de oorlogsslachtoffers die op het 
Begraaf-en Gedenkpark Heilig Land Stichting 
zijn of waren begraven.  

Dan “last but not least” het vierde project: 
Erfgoednet Berg en Dal. Een samenwer-
king tussen alle heemkundekringen van de 
gemeente Berg en Dal. Het resultaat is te 
bewonderen op: 
https://erfgoednetbergendal.nl/. https://erfgoednetbergendal.nl/. 
Van onze werkgroep  Landstichting staan 
meer dan 300 foto’s digitaal op de website. 
Ga ze eens bekijken. Door bij bovenstaande 
cid:6625DB7E-EF5F-4ADC-AC8C-93C56A-
4C27AF website op de knop deelnemers te 
klikken vind je ook de website van heemkun-
dewerkgroep Heilig Land.  Na een experimen-
tele fase zijn we nu on-line.   

Hopelijk kunnen we in het najaar van 2020  
weer onze gebruikelijke najaarslezing houden. 
Met enig optimisme zeggen we dus: tot spoe-
dig ziens in de Bosduivel.
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- IN EN OM ONS DORP(SHUIS) -

Het nieuwe dorpshuis De Bosduivel ligt er de 
afgelopen maanden verlaten bij. Maar nu de 
coronamaatregelen versoepeld zijn, is aan alle 
coördinatoren en docenten van activiteiten en 
cursussen gevraagd om aan te geven hoe en 
wanneer zij weer aan de slag willen of kunnen. Op 
dit moment is daar echter nog weinig over te zeggen. 
Daarom het advies: houd vooral de actuele informatie 
op de website van de Dorpsvereniging in de gaten.

Bridge
In elk geval is nu al bekend dat er tot 1 september in 
het dorpshuis niet gebridged kan worden.

1 juni 
Musea openMusea open
Zowel het AfrikamuseumAfrikamuseum als Museumpark OrientalisMuseumpark Orientalis 
openen hun deuren weer op 1 juni. Zie ook het artikel 
elders in deze Oorschelp.

Dorpsbieb in de openlucht
Omdat de dorpsbieb tot nader order stil ligt 
organiseert de biebcommissie boekbesprekingen in 
de open lucht. We noemen dat ‘De Thee-Tuinen’.  We 
komen “op afstand”  bij elkaar in de tuin, drinken een 
kop thee en bespreken een boek dat je net gelezen 
hebt of een boek dat veel indruk op je gemaakt heeft.

Voor de gelegenheid maakt de commissie graag 
gebruik van de tuin van Margreet, Joanneslaan 15.
De data zijn: 1 juli 22 juli en 19 augustus. 
De tijd: van 15:00 - 16:30 u. 
Aanmelden bij chrdemeijer@kpnmail.nlchrdemeijer@kpnmail.nl. 
De Bieb/ theetuin is vol bij 7 personen.

Vereniging 50+
Op de thee bij de voorzitterOp de thee bij de voorzitter
Op 18 juni stelt de voorzitter van vereniging 50+ voor 
de leden van de vereniging graag haar tuin open als 
pop-up theetuin. In de ochtend kunt u terecht van 
10:30 - 12:00 u. en in de middag van 14:30 - 16:00 uur.
Wij willen graag weten voor hoeveel personen er 
koffie en thee nodig is. SVP aanmelden via 
024-3220931 of via kbo.hls@gmail.com.

Seniorenbios CINE-TWINS MaldenSeniorenbios CINE-TWINS Malden
Op dinsdag 7 juli kunt u weer naar de Seniorenbios in 
Malden. Aanvang 15:45 u. Op vertoon van uw KBO-
pas betaalt u € 7,30. Reserveren via 024-6221346. De 
volgende film wordt vertoond: ‘Grâce a DieuGrâce a Dieu’.

Passiespelen TegelenPassiespelen Tegelen
Eens in de vijf jaar zijn de Passiespelen in Tegelen. 
Wij zijn voornemens om op 23 of 30 augustus naar 
deze Passiespelen te gaan, zie in Magazine nr. 3, blz. 
50 t/m 53. 
Bent u geïnteresseerd om mee te gaan, laat dit dan 
weten, via e-mail kbo.hls3@gmail.com of telefonisch 
024-3220931. 

Burendag
Op 26 september vindt de jaarlijkse Burendag plaats. 
Binnen de dorpsvereniging wordt hard gewerkt aan 
een aantrekkelijk theetuinprogramma voor die dag. 
Noteer deze datum dus vast in uw agenda.

AGENDA
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•  Unieke Zensesshin 2 t/m 6 september Pauenhof: ‘Van kijken naar zien’(onder voorbehoud).
•  Starters: 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 opendoen.  
Wil je de eerste ervaring daartoe beleven, geef je dan op voor ons starterstraject: Vijf bijeenkomsten; data in overleg.

•  Doorgaande Zengroepen op maandagavond en dinsdagavond 19.45-21.30 en op woensdag- en vrijdagochtend 09.45-11.30. 
Instromen altijd mogelijk. Tijdens de coronamaatregelen ook met livestream.

• Inloopzazen en Dana Daisan. Daisan: persoonlijk onderhoud. Op zondag 13 september tussen 10.30 en 12.30 uur. Deze 
service is op basis van Dana: Je bepaalt zelf of en wat je betaalt. 

• Zenzondag op 15 november 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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 Zomerretraite van14 augustus (19.00 uur) tot 18 augustus (16.00 uur) 
in het comfortabele kloosterhotel ZIN (eigen kamer met douche en toilet) 

 Zenzondag op 8 december van 07.45 uur tot 16.30 uur 
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Health, Coaching & Consult

Caroline Wienen-Poos

Bedrijfscounseling
Teamcoaching

Begeleiding bij

Burn-out
Reïntegratie
Rouw & Verlies 
Levensvragen

Nijmeegsebaan 106
6564 CJ Heilig Landstichting

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

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

www.dedruif.nl

wijnhandel

@indeblauwedruif @wijnhandelindeblauwedruif

DE DRANKSPECIALIST VOOR AL UW DRANKEN 
DICHT IN DE BUURT!

Meer dan 700 
verschillende soorten wijn 

vanuit de gehele wereld

Meer dan 
550 verschillende soorten 

speciaalbier

Meer dan 
250 verschillende 

whisky’s

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

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

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

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

9,7
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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

Hier had ook uw Hier had ook uw 
advertentie kunnen advertentie kunnen 

staan. staan. 
Neemt u hiervoor contact op met

oorschelphls@gmail.com
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Column
Mijmerlogboek  
Het bevallige groen van voorjaarskruid wurmt zich 
door de openingen in de zitbank. Het buigt zich 
beschermend over een bakje. Wat zit daarin? Een A5 
opschrijfboekje met stevig kaft. Het wiegje waarin 
het is gevat, is een kingsize tupperware-doos. Het 
ligt er sinds de laatste week van april. Op het bankje 
bij de Cenakelpoort aan het eind van de Cenakel-
weg. Iemand heeft dat er in de hoogtijdagen van de 
corona-crisis neergelegd en vastgeplakt. Joost mag 
weten wie. Het moet even een klus geweest zijn om 
die kunststof bewaarbak zo te bevestigen dat hij op 
zijn plaats bleef. Het werkt als volgt: met doorzichtig 
verhuistape de binnen- en de buitenkant van de bak 
volgen en dan overgaan op het hout van de bank 
-ook goed in de hoeken aandrukken- tot je het om 
de spijlen van de bank stevig kunt vastplakken. Ik 
weet het, want ik heb versterkingen in de bevestiging 
aangebracht, toen de boel te los begon te zitten.

Het opschrift op het boekje is LOGBOEK met als 
ondertitel: Mijmeringen. Een mijmerlogboek dus. Wat 
een mooi project. Wie verzint zoiets en voert het 
dan ook nog uit?! De eerste keer dat ik erlangs liep, 
durfde ik echt niet in dat doosje te kijken, bang voor 
viezigheid en corona. Maar Ellen wel. En zij meldde 
dat er een echt dagboek in zat, zoals we dat ook ken-
den uit het bunkertje in een natuurgebied in Bergen 
aan zee en de kapel aan de Molenstraat in Nijmegen.

De eerste bijdrage dateert van 27 april en getuigt, 
ondanks de taalfouten, van oog voor het wonder van 
de werkelijkheid: Ik zie rond in de wereld / Waarin 
de zon haar licht zend / Waarin de sterre fonke-
len / Waarin de stenen rusten / XXX. Ik werd ook 
getroffen door een mededeling die ik niet zo goed 
kon plaatsen: De fissa is uit, superleuk. Fissa is een 
Nederlandse tienerkomedie uit 2016 met een kunstig 
in elkaar gevlochten verhaal, een sterke cast en een 
mooi opgebouwd feest als knallende afsluiter. Zo leer 
ik via Google, maar dat kan hier toch niet bedoeld zijn; 

fissa is straattaal voor feest. Als de fissa uit is, zoek 
je toch in het voorjaar meer naar een bloem of plant 
die zo heet. En dan kom je bijvoorbeeld bij Calypogeia 
fissa (Moerasbuidelmos) of Alchemilla fissa of Mac-
china fissa. Mooie bloemetjes, maar ik weet toch niet 
of de auteur die voor ogen had.

Het bekende stenen poortje aan het eind van de 
Cenakelweg was lang geleden een van de toegangen 
tot het Bijbels Openlucht Museum. Boer Peters uit 
De Ploeg begon er destijds een kraampje met bier, 
fris en ansichtkaarten en deed goeie zaken dankzij 
de vele bezoekers. Maar pastoor Suys had blijkbaar 
niet zo’n hoge gunfactor. Hij sloot de poort en begon 
zelf een handeltje bij de hoofdpoort. Dat leidde tot 
een vete tussen Peters en pastoor die, naar het heet, 
lang heeft doorgewoekerd. 

Ik zie het mijmerlogboek als een bescheiden en vre-
delievend eerherstel van de Cenakelpoort. Ik lees de 
tragiek van menselijk verlies: Ik voel je / Ik weet dat jij 
hier ook bent / Je hebt deze wereld niet verlaten / Je 
bent hier overal / Dit is jouw plek / Waar je zo dol op 
was / Kom terug. En ik bespeur dichterlijke vrijheden: 
Dit is een dichtbrief / Wie dit leest zal hier rust ne-
men / Kijk om u heen en neem lief…. En een vermaan 
tot een positieve blik: Kras het buitenlaagje van 
tegenspoed / En je zult een kans vinden / Die om 
te zetten in voorspoed. En grote wijsheid ook: Wat 
heb ik te geven aan de wereld? / Je moet helemaal 
niet willen geven / Aan de wereld of iets willen zijn / 
Anders dan jezelf Je eigen lot wensen.

Er waren ook wat slecht afgeplakte pagina’s: moest 
ik even zien. Een meneer kampte met seksuele frus-
tratie en deed ontboezemingen over de afmetingen 
van zijn geslachtsorgaan. Opnieuw afgeplakt dus en 
nu beter. Vrijheid van meningsuiting, OK, daar ben ik 
als journalist erg voor, maar het moet, in zo’n orden-
telijk en creatief boekje, natuurlijk niet te gek worden. 
Mijn bijdrage? Wat goed / Dit boek / Perfect / De 
plek.

Dick Verstegen


