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van de redactie

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

Het voelt vreemd om in deze onzekere en verontrustende tijden
gewoon weer een wijkkrant te maken met gezellige interviews
en verslagen van bijeenkomsten in ons dorp.

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.

Maar het leven gaat hier door en niemand heeft er wat aan als
wij ons leven stil zetten.

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).
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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 PDFbestand.
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, 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

Dus leest u in dit nummer weer over nieuwe bewoners, een
prachtig portret van Frans Geertsen (Forever Young), een
verslag van het verkiezingsdebat, de hondenestafette, de
Duurzame Dorpen Tour, de receptenestafette, ontwikkelingen
in de buurt, het Cenakelpoortje, NLdoet, en uiteraard over de
dorpsvereniging en last but not least de enthousiaste column
van Dick Verstegen over het vrijwilligerswerk bij Orientalis.
Wij wensen jullie veel leesplezier!
De redactie van de Oorschelp

Erratum:

In de vorige Oorschelp is bij deel 1 van ‘Heilig Landstichting in
ansichtkaarten’ per abuis de naam van de auteur verwisseld. De
auteur is Dr. Leo Ewals, voorzitter van de stichting Piet Gerrits.

De volgende Oorschelp verschijnt medio juni 2022.
Copy aanleveren vóór 1 juni 2022 en sturen naar
oorschelphls@gmail.com.

van de
voorzitter
Een nieuwe lente en een nieuw geluid
Met deze regels begint de Mei van Herman Gorter
en iedere scholier kende dat vroeger, soms zelfs uit
het hoofd.

Een nieuwe lente en een nieuw geluid:
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit,
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht
In een oud stadje, langs de watergracht –

Ook hier in Heilig Landstichting klinkt het gezang van
de vogels weer. Storm noch regen houdt dat tegen.
En ook wij zetten weer de volgende stappen in ons
dorp op weg naar de zomer.
Ons dorp bruist van de activiteiten. Dat valt op als
je het jaarverslag leest van onze Dorpsvereniging.
Er wordt zoveel georganiseerd en gedaan, niet te
filmen zo veel. En er zijn veel mensen bij betrokken.
Toch realiseerde ik mij dat veel door dezelfde
mensen wordt gedaan, je ziet ze telkens weer in
allerlei werkgroepen of verenigingen of bij diverse
activiteiten. Dat is op zich niet nieuw, eigenlijk is
dat altijd al zo geweest. Jaren geleden zei iemand
mij ook al eens bij een zoektocht naar nieuwe

bestuursleden: “Je moet de druk bezette mensen
hebben, die zeggen nooit nee”. En zo is het maar net.
In die zin is er ook hier sprake van een kloof in onze
samenleving…
Dus bedenk u als u weer eens ergens voor gevraagd
wordt, zeg nooit nee, dan hoort u bij de actieven in de
samenleving! Iets om trots op te zijn!
Het nieuwe geluid dat wij als Dorpsvereniging zoeken
zijn nieuwe mensen die actief deelnemen aan onze
werkgroepen en aan de verschillende activiteiten
het komende jaar.
Kijk op de website van onze vereniging en kom eens
langs of doe mee in een werkgroep! Goed voor uzelf
en voor het dorp.
Doe mee, dan tel je voor twee!

Tom Smit,
voorzitter Dorpsvereniging

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.

De bezorgers van de Oorschelp
Het was verbazend gemakkelijk om een nieuwe bezorger van de Oorschelp te werven nu Karine Craje is verhuisd.
We kunnen zelfs een reservelijst gaan aanleggen.

Onze bezorgers mogen wel even wat aandacht krijgen voor hun trouwe dienstverlening. Dank aan jullie allen:
foto omslag:
NLdoet in Museumpark Orientalis (foto: Marcel Krijgsman)

Koen Broersma, Wieke Coenen, Renee Kleiss, Cootje van Ellen, Caroline Wienen, Miep Thuijls, Diny Geboers,
Gonny de la Haye, Harriet van Overbeek, Ineke van der Avoort, Esther Hinne, Annelies van Gunst, Odette Wolbert,
Marleen Moggré, Wim de Vries .								

De redactie
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Nieuwe bewoners*

Lonneke en Roel Hermkens, Fleur en Moos | Josuélaan 3
De Josuélaan heeft in de bocht, juist achter het onlangs in alle stilte ingerichte bouwterrein van Liander,
een flessehalspaadje naar de Rijksweg. Daar, op nummer drie, bel ik aan; een matzwarte voordeur met
veel glas. Roel doet open en laat me binnen in een verrassend grote en comfortabele woonruimte.
TEKST: Jan de Koning
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“Het zag er hier heel anders uit toen we voor het eerst
binnen kwamen; heel veel kamertjes en hokjes, scheuren
in de muur, enkel glas, donker bruin. We kregen de sleutel
in maart en hebben vijf en een halve maand met zijn vieren
in het schuurtje achter in de tuin geleefd. Op 35 vierkante
meter. Vooral de laatste maanden was dat afzien, zeker toen
de verbouwing, zoals gebruikelijk, uitliep,” vertelt Roel (37).
Maar het resultaat mag er zijn. Roel wijst waar in het huis
van 1953 en na een klungelige verbouwing in de zeventiger
jaren, balken en ondersteuningspunten zijn gekomen, waar
kamertjes gesloopt zijn en waar de uitbouw is gerealiseerd.
“Alles is aangepakt. Vloerverwarming, isolatie, nieuwe
kozijnen met dubbel plus glas, warmtepomp en zonnepanelen.” Roel kan zo een presentatie houden voor de Duurzame
Dorpen Tour. Samen met Lonneke laat hij zien dat juist de
jonge generatie heel bewust bezig is met verduurzamen van
hun huis, het eerste wat er gebeurt als je een nieuwe woning
in Heilig Landstichting betrekt. “En het resultaat is dat we
nu een comfortabel huis hebben en praktisch gasloos zijn.”
“We zijn superblij dat we hier wonen,” vult Lonneke (37) aan.
“Een mooie plek, een licht huis, een speelplek voor de deur
(ja, nu even niet dan) en aardige mensen in de buurt. Alleen
de tuin, daar moet nog het een en ander aan gebeuren. Maar
niet te ingewikkeld hoor! Wat gras, een trampoline en een
groot terras, dat is het wel zo’n beetje. Fleur, onze dochter
van vijf en een half gaat met twee klasgenootjes, Raf en
Loet, van hier naar groep 2 van Klein Heyendaal, zo’n 2 km
op de fiets. En de jongste van 3 jaar, Moos, is vaak liever
thuis en in het speeltuintje dan op het dagverblijf, waar hij
een dag in de week naar toe gaat.”
Lonneke en Roel komen allebei uit het Brabantse, respectievelijk Haps en Cuijk. Ze zaten op dezelfde middelbare school
en hebben elkaar leren kennen op een feestje in Cuijk. Ze
hebben beiden aan de Radboud Universiteit gestudeerd.
Lonneke studeerde daar rechten; ze werkt nu twee jaar met
4 collega’s in een advocatuurmaatschap. Haar specialiteit is
persoons-, familie- en erfrecht. “Leuk werk dat ik zeker nog
wel een paar jaartjes wil blijven doen.” Roel is afgestudeerd

als bedrijfskundige en “sinds afgelopen maandag in dienst
bij de Radboud Universiteit op gebied van applicatieontwikkeling in onderwijs en onderzoek.” Dit houdt in dat hij en zijn
team onder andere bezig zijn met ontwikkelen van digitale
toetsen voor studenten en met de publicatie van onderzoek
in het open domein. In zijn vorige baan was hij projectleider bij een grote verzekeraar. “Maar ik wilde liever in een
non-profit organisatie aan de slag.”
“Hobbies? Tja, daar zit sinds vorig jaar door al het klussen
in ons huis wel een beetje de klad in. Ik heb twee motoren
in de schuur staan, een oude en een snelle; maar daar heb
ik het afgelopen jaar nog geen 500 km mee gereden. Lange
wandelingen, trekkings in de bergen zijn vooral een favoriete
bezigheid tijdens vakanties. In de weekenden en ‘s avonds
geniet ik van een biertje met vrienden.”
Lonneke: “...en wijn?” “Ja, wijn is een grote hobby. Vóór de
corona heb ik de eerste wijncursus gedaan. En nu, na twee
jaar, ben ik met de tweede bezig. Die is voor gevorderden
en wordt afgesloten met een examen bij de SDEN (Stichting
Dranken Examens en Normering). In zo’n cursus komen allerlei wijngebieden aan de orde, je moet vooral veel gebieden
en een paar chateaus kennen; en natuurlijk een aantal wijnen kunnen proeven en beschrijven. ... En vooral veel doen,
dus,” lacht Roel.
Lonneke is alleen in wijn geïnteresseerd als het om het drinken gaat. “Ik vind het heerlijk om met vriendinnen uit eten te
gaan. Of een weekendje naar Parijs of een andere Europese stad. Uitgebreid winkelen en luxe lunchen in een goed
restaurant. Ja, daar ben ik wel voor te porren. Aan de andere
kant ben ik tegenwoordig ook vrijwilliger in een ‘omgangshuis’. In mijn werk krijg ik regelmatig te maken met ouders
die geen contact meer hebben met elkaar en voor wie een
omgangsregeling met hun kinderen is getroffen. Ik begeleid
zowel de kinderen als de ouder met wie zij dan een poosje
samen (mogen) zijn.”
“Voor dat de kinderen er waren maakten we verre reizen ‘all
over the world’; Thailand, Japan, Vietnam, Colombia en Ame-

rika. Dat waren geweldige ervaringen. Nu met de
kinderen richten we onze reisplannen anders in.
Soms gaat een van ons op pad en dan gaan we
weer met z’n vieren. We geven elkaar daarin de
ruimte en tegelijkertijd opa’s en oma’s de gelegenheid van hun kleinkinderen te genieten. Als we
iets voor onszelf willen doen ga ik het liefst met
vriendinnen op pad”. Roel geeft de voorkeur aan
wandelen in de bergen. Hij maakt zes- of zevendaagse tochten in Oostenrijk of Zwitserland. “Bijvoorbeeld de Bärentrek, de Tour du Mont Blanc,
of de Berliner Höhenweg in Tirol. Je loopt dan wel
alleen, maar je komt in de hutten toch altijd weer
gelijkgestemde bergploeteraars tegen.” Lonneke: “Met zijn vieren plannen we nu vakanties in
Europa. Van de zomer willen we bijvoorbeeld naar
Noord-Italië, Arezzo, Comomeer en Toscane. Met
de Tesla is dat een nieuwe manier van reizen; we
hebben al vier oplaadpauzes gepland.”

“Hoe we over de toekomst denken? Vooral hier
blijven wonen. Roel: “Sinds 2012 zijn we al meerdere keren verhuisd. Elke keer waren er weer
andere dingen die prioriteit hadden: eerst was
het ‘dicht bij de stad’, nu is het rust, ruimte, een
vrijstaand huis en een grote garage. Nou, dat
hebben we dus wel bereikt. Ons vooruitzicht is
dat we nog minstens 30 jaar willen blijven werken
en dat doe je dan het liefst vanuit een comfortabele, rustige thuissituatie. Wij vinden het heerlijk
om met de kinderen in de bakfiets naar de stad
te gaan en daar zomaar rond te zwerven, naar de
bibliotheek, een terras of naar de markt. Eenmaal
terug in de rust van ons huis kunnen we een
goed glas wijn zeer waarderen. Mijn favoriet? ‘een
mooie Chianti Classico’. Met de smaak van kersen,
pruimen en tabak.”
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Dorpsvereniging Heilig Landstichting
Algemene Ledenvergadering van maandag 14 maart 2022
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Met zo’n 20 leden aanwezig hebben
we de algemene ledenvergadering dit
jaar weer ‘live’ kunnen houden.
Na een welkomstwoord door
voorzitter Tom Smit, hebben we snel
en efficiënt in een uur tijd vergaderd.
De notulen werden ongewijzigd
goedgekeurd en vastgesteld onder
dankzegging aan onze vorige
secretaris, Paul van Vliet.
De nieuwe secretaris, Jochem van
der Staaij, nam ons mee terug naar
het afgelopen bestuursjaar en alle
activiteiten die toch nog hebben
plaatsgevonden ondanks en soms
dankzij corona. In het jaarplan
2022 staan alle activiteiten die de
Dorpsvereniging ook dit jaar weer
voornemens is te organiseren.

FINANCIËN
Qua financiën kunnen we stellen dat
het goed gaat met de Dorpsvereniging. We hebben genoeg ruimte om in
dit jaar wat extra uitgaven te doen in
het kader van ons lustrum.
De kascommissie bestaande uit
Christianne de Meijer en Wieke
Coenen, heeft onze financiën kritisch
bekeken. Zij hebben de penningmeester, Han van Wijk, op geen enkele fout
kunnen betrappen en verzoeken de
vergadering om décharge te verlenen
over het gevoerde financiële beheer
en beleid.
DORPSHUIS DE BOSDUIVEL
Zoals in onze vorige ALV reeds werd
besproken en waartoe een mandaat
werd gegeven, is het bestuur van De
Bosduivel aan de slag gegaan met
een nieuw bestuurs- en toezichtmodel, dat meer voldoet aan de huidige
opvattingen over transparantie en

voldoet aan de nieuwe wettelijke
eisen op het gebied van toezicht.
Wim de Vries, als bestuurder van De
Bosduivel, licht het nieuwe bestuursen toezichtmodel toe.
Er zijn nieuwe statuten opgesteld die
te lezen zijn op de website onder De
Bosduivel.
Tevens is nu een Raad van Toezicht,
bestaande uit twee bestuursleden
vanuit de Dorpsvereniging, geïnstalleerd.
Volgend jaar zal de Raad van Toezicht
dan in onze ALV van de Dorpsvereniging een toelichting geven over
het gevoerde beheer en beleid van
De Bosduivel. Daarmee denkt het
bestuur van De Bosduivel te voldoen
aan de zo gewenste transparantie en
kan het verantwoording afleggen aan
de dorpsbewoners.

TEKST: Caroline Wienen

Han van Wijk die als een “tussenpaus”
heeft gefunctioneerd wordt door Wim
de Vries namens het bestuur en het
exploitatieteam zeer bedankt voor al
zijn inzet. Er is reeds in intieme kring
afscheid van hem genomen in De
Bosduivel.
BIBLIOTHEEK
Na een opmerking van Christianne de
Meijer namens de bibliotheekcommissie, namelijk dat de bibliotheek
van De Bosduivel ALTIJD open is
wanneer er activiteiten zijn (behalve
tijdens de yogalessen op woensdagavond en zaterdagochtend) en een
compliment van Wieke Coenen aan
alle vrijwilligers en de bereidheid van
de dorpsbewoners om als vrijwilliger
op te treden, sluit de voorzitter de
vergadering onder dankzegging voor
een ieders inbreng.

aanwezigen bij de algemene ledenvergadering van de dorpsvereniging

Prille boompjes in de achtertuin
TEKST: Helen van der Ven

Achter ons huis hebben we een bostuin met
smalle paadjes, walletjes en kuilen, die ons
verhalen vertellen uit het verleden. De walletjes
stammen uit de tijd dat hier nog heide was en de
schapen binnen de walletjes werden geweid. De
kuilen werden gegraven door mensen op zoek
naar leem. De bouwmaterialen kwamen in vorige
eeuwen rechtstreeks uit het bos.
Naast beuk, vlier en bosbes hebben we ook heel
veel hulst. “Iedere bes een struik!” zuchten we
wel eens. Uittrekken en op de composthoop gooien is een keuze die pijn doet.
Voor ons is de Stichting MeerBomenNu een
uitkomst: ieder hulstje dat we bij ons uittrekken
krijgt dankzij hen op een andere plek een nieuw
leven.
Op de website www.meerbomen.nu kun je alles
lezen over de vrijwilligersorganisatie. Het is de

moeite waard. Het gaat inmiddels over miljoenen
bomen die worden hergeplant.

Op een zonnige zaterdag in februari gingen wij
heel nieuwsgierig met een zak vol zaailingen
van hulst, eik en beuk naar een adres in Malden,
door MeerBomenNu opgegeven. Onze zaailingen
werden met open armen ontvangen. Wij trouwens ook, koffie, koekjes, zelfs TV Gelderland was
aanwezig.
En wat bijzonder was: we gingen met lijsterbes,
krentenboompje en vuilboom weer naar huis!
Deze prille boompjes koesteren we nu in onze
achtertuin.

Het dorpsnieuws in je inbox!
De dorpsmail is een extra informatiekanaal van en
voor leden van de Dorpsvereniging, inwoners van
Heilig Landstichting en dorpshuis de Bosduivel.

1.

Via de dorpsomroeper vestigen we de aandacht op
evenementen en actuele nieuwsberichten, waar
mogelijk met een link naar een specifieke pagina
van de website.

3.

Vanaf 4 maart 2022 heeft de Dorpsvereniging een
nieuw systeem voor de dorpsmails geïnstalleerd
met betere beveiliging en mogelijkheden voor
vormgeving.
De voordelen van het nieuwe systeem zijn:

2.

Het voldoet aan de hedendaagse privacyeisen;
het biedt de mogelijkheid om jezelf af te
melden;
en het biedt de mogelijkheid om jezelf aan
te melden.

Bent u lid van de Dorpsvereniging of bent u een
(nieuwe) dorpsbewoner en u wilt op de hoogte
blijven van de activiteiten in en om ons dorp?
Klik dan op:
https://dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/
dorpsmail
Met vriendelijke groet,
de dorpsomroeper
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Verkiezingsdebat 2022
Op donderdag 10 maart 2022 organiseerden de Dorpsvereniging en De Bosduivel samen het inmiddels traditionele
verkiezingsdebat voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen. Een druk bezochte bijeenkomst waar zo’n vijftig
bewoners exclusief de vertegenwoordigers van de politieke
partijen op af kwamen. Han van Wijk legde de debaters het
vuur na aan de schenen aan de hand van een aantal stellingen op actuele thema’s. Maar eerst kregen de partijen de
gelegenheid zichzelf te introduceren en hun prioriteiten aan
te geven aan de hand van de vraag:
“Verdeel € 100.000 over de thema’s zorg/ welzijn, wonen/
werken, milieu/ energie, en Orientalis.”
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Aan de hand van die verdeling van de denkbeeldige ton
werden al direct enkele standpunten duidelijk. Het grafiekje laat zien waar de zwaartepunten van de programma’s
liggen. Zo geven CDA en D66 het meeste aan zorg en welzijn,
terwijl Groen Links en Kernachtig Groesbeek vooral willen
investeren in energie en milieu. “Omdat wij onze kinderen
niet willen opzadelen met de klimaatrekening en verloren
biodiversiteit”. Bij PvdA en VVD ligt de nadruk meer op wonen en werken. Overigens wil de VVD niet de volle € 100.000
verdelen, maar houdt nog 5% ‘in de knip’ voor onvoorziene
omstandigheden. Lokaal houdt de verdeling aan de veilige
kant: alle thema’s krijgen evenveel, nl 33%.
Behalve de omvang van de investeringen is natuurlijk ook
de vraag waar de lijsttrekkers het geld in willen investeren.
Voor Sylvia Fleuren (CDA) is het verenigingsleven het beste
welzijnswerk dat er is, dus daar moet het geld naar toe. Jelbricht de Vries (D66) wil in elke kern een dorpshuis bouwen
en het ov regelen. Caroline de Greef (GroenLinks) en Irma van
de Scheur (Kernachtig Groesbeek) benadrukken het belang
van lokale sociale netwerken en preventie, terwijl Lesley
Albers (PvdA) een eerlijker en socialer Berg en Dal wil maken
zodat wij de gezondste gemeente van Nederland worden.“in
elke dorpskern moet er dus vooral worden geïnvesteerd in
lokale zorgvoorzieningen.” Caroline de Greef zou overigens
de vraag terug willen leggen bij de kiezer: “wat wilt u dat er
met het geld gebeurt, en welke keuzes moeten er gemaakt
worden?” Voor Toon de Jong (Lokaal) zijn alle thema’s onderling verbonden en kunnen alleen maar in samenhang met
elkaar worden aangepakt. Vandaar de gelijke verdeling over
de drie -in zijn ogen- belangrijkste thema’s.

De stelling op gebied van welzijn luidde: kleinschalige

TEKST: Caroline Wienen en Jan de Koning

Over wonen zijn alle partijen buitengewoon creatief in hun
aanpak. Het gaat er natuurlijk niet om dat de gemeente zelf
huizen gaat bouwen, maar ruimte geeft aan de realisatie van
nieuwe ideeën; en die zijn er genoeg: van ‘meer woningen in
de buitenruimte’ en ‘duurzame, maar wel kleinere woningen
of tiny houses’, tot ‘woningen splitsen, mantelzorgwoningen in de tuin en seniorenwoningen om de doorstroom te
bevorderen (CDA, GroenLinks, Kernachtig Groesbeek). Sommige partijen willen vooral investeren in regelgeving zoals
anti-speculatie- en zelfwoon-bedingen (D66) en kwaliteit,
professionaliteit en flexibiliteit van het ambtenarenapparaat
(GroenLinks en PvdA). Lokaal volstaat met de constatering:
‘Bouw op de goede plekken’ en voor Remco Hammer (VVD)
is bouwen in heel Berg en Dal een must, hoewel in HLS ‘daar
weinig tot geen ruimte voor is’.
Binnen het thema ‘milieu en energie’ denken CDA en VVD
vooral aan zonnepanelen die als eerste op de ‘lelijke grijze,
vervolgens op de rode daken en uiteindelijk ook op zonnevelden’ moeten komen. D66 en Kernachtig Groesbeek zetten
direct al in op de zonnevelden. CDA en VVD zijn daar nog niet
zo zeker van en Lokaal wil de plannen nog even op ‘hold’ zetten om te komen tot een ‘integrale benadering van zelfvoorziening op gebied van energie, natuur- en landschapsbehoud
en duurzaamheid. GroenLinks, Kernachtig Groesbeek en
PvdA vinden dat er naast windmolens, zonneparken en zonnedaken vooral veel investeringen nodig zijn voor behoud
van landschappelijke waarden en biodiversiteit en klimaatmaatregelen.
Het thema Orientalis ligt de HLS-inwoners uiteraard na aan
het hart. De lijsttrekkers zijn het met elkaar eens dat de
ontwikkeling van Orientalis een grote vlucht heeft genomen en willen de groei van het museum blijven stimuleren. Caroline de Greef (GroenLinks) en Sylvia Fleuren (CDA)
hebben cultuur hoog op de agenda staan en benadrukken
de samenwerking met de andere musea. Remco Hammer
stelt dat Orientalis gewoon bij de versterking van recreatie
en toerisme binnen de gemeente hoort en de lokale partijen
geven aan dat Orientalis al vanuit de bestaande plannen
wordt gefinancierd.
Na de introductie presenteerde de debatleider voortvarend
de stellingen. De debaters konden per stelling een rode of
groene kaart ophouden, of een paarse kaart ophouden ten
teken dat zij een nuancering wilden aanbrengen.

initiatieven op het gebied van gezondheid- & welzijnsbevordering verdienen ruimhartiger financiële ondersteuning door de gemeente.
D66 en Kernachtig Groesbeek zijn het hartgrondig eens met
deze stelling. CDA en VVD geven als bedenking aan ‘...dat de
investeringen wel moeten leiden tot kostenbesparingen op
andere gebieden’, terwijl Groenlinks vindt dat het niet altijd
om extra geld hoeft te gaan. Lokaal en PvdA maken zich
zorgen over de ‘cowboys in zorgland’, en het behoud van
kwaliteit.

De tweede stelling luidde: Berg en Dal moet meer levens-

loopbestendig wonen en doorstroom op de huizenmarkt bevorderen. Dit mag niet ten koste gaan van de
landschappelijke waarde.

Rond deze stelling komt een aantal stevige uitspraken op
tafel. D66: ‘vooral woningen voor starters. In HLS is uitbreiding van woningen moeilijk en bouwen in de natuur is niet
bespreekbaar’. GroenLinks voegt daaraan toe dat: ‘er meer
aandacht moet komen voor circulair bouwen voor verschillende doelgroepen in alle levensfasen’. CDA, Kernachtig
Groesbeek en Lokaal willen de bestaande woongebieden
anders inrichten en het fenomeen scheefwonen aanpakken.
Zij komen onder andere met suggesties voor hofjes, inwonende ouderen, ‘tiny houses’ en erfbewoning bij boerderijen.
De VVD vindt dat ‘...het niet zo moet zijn dat we daar een bos
voor zouden moeten kappen’.

Ook de stelling rond werken riep de nodige discussies op: als
gevolg van het thuiswerken is beleid en infrastructuur

nodig om dit te faciliteren in dorpshuizen en andere
openbare voorzieningen.

Rond de vraag om wat voor faciliteiten het gaat zijn de
partijen het snel eens: snelle glasvezel. Maar over wie een
en ander moet gaan betalen liepen de standpunten uiteen.
GroenLinks vindt dat werkgevers aangesproken moeten
worden om flexwerken in dorpshuizen te financieren. Ook
Kernachtig Groesbeek vindt het te zot voor woorden dat de
gemeente werkgevers zou moeten ontzorgen door buurthuizen als flexplek in te zetten. Een origineel idee komt nog
van de PvdA: flexwerken op de kazerne kan misschien het
tekort aan vrijwilligers bij de brandweer oplossen, naast
versterken van het onderlinge contact.

De nieuwe missie en aanpak van Orientalis sluit beter
aan bij de huidige actuele maatschappelijke thema’s
en verdient financiële ondersteuning.

Museumpark HLS zoals Orientalis binnenkort zal heten,
hoeft zich voor ondersteuning vanuit de gemeente niet druk
te maken over de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezing. Alle partijen ondersteunen en waarderen het nieuwe,
hedendaagse concept en de aansluiting bij actuele maatschappelijke thema’s. De subsidie die een paar jaar geleden
is gereserveerd blijft op de plank liggen en zal richting het
museumpark gaan, ‘...zodra de cofinanciering geregeld is en
het verdienmodel tot een sluitende exploitatie kan leiden.’
De VVD noemt nog wel enkele ‘spannende’ elementen, zoals
het Filosofenhotel, ‘... want het moet natuurlijk geen kermis
worden.’ CDA vindt dat het museum benadeeld wordt door
het Rijk; er moet iets gedaan worden aan de structurele
financiering, zoals bij alle rijksmusea.
Desgevraagd zegt de heer Hamers, die ook in de zaal aanwezig
is en om een reactie gevraagd
wordt, blij te zijn met alle uitgesproken steun voor Orientalis.
Hij is zich bewust van het feit
dat het geld van de belastingbetaler zorgvuldig geïnvesteerd
moet worden in Orientalis. De
voorwaarde “behoud van de
landschappelijke waarde” vindt
hij – met alle respect - een open
deur. Wel zegt hij dat Orientalis de
ruimte wil houden om in dialoog
te blijven over nieuwe ideeën om
het landschap in te richten, ideeën
die wellicht nog beter of mooier
zijn dan de huidige situatie.

(vervolg zie volgende pagina)
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kunnen de lokale partijen een coalitie vormen
zonder de landelijke partijen.

‘Hier staat één meter tachtig Lokaal’ claimt Sylvia
Fleuren en de andere landelijke partijen zijn het
hier hartgrondig mee eens: ‘...we zijn als D66, PvdA,
GroenLinks of VVD net zo lokaal als alle andere partijen. We hebben als aanvulling de beschikking over
een landelijk netwerk en alle informatie en support
van dien. Kernachtig Groesbeek is het eens met de
stelling, maar geeft ook aan dat: ‘... we het met zijn
allen moeten doen.’ En Lokaal wil zo groot mogelijk
worden. ‘... want dan kunnen we veel realiseren, hoewel we het gemeentelijke regeerakkoord t.z.t. niet in
beton moeten gieten’.
Uiteraard zet de discussie zich, na sluiting van het
debat, voort aan de bar. En nu maar wachten op de
uitslag van 16 maart en hoe die in een gemeenteraadscoalitie gestalte gaat krijgen.

verkiezingsbord in de gemente Berg en Dal
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Koor HLS in oprichting
Op 28 augustus jl. hebben we tijdens het Zomerfeest de belangstelling geïnventariseerd voor een
koor in ons dorp.
Een aantal mensen heeft zich al aangemeld hiervoor. We hebben Marleen Moggré, docente schoolmuziek en dirigente, bereid gevonden om het koor
te begeleiden.
Binnenkort plannen we een datum in april 2022
om een start te maken en onderstaande vragen te
beantwoorden:
• Hoe stellen we ons dit koor voor: welk niveau,
welke mogelijkheden biedt de samenstelling?
• Welk repertoire zou je graag willen zingen?
• Heb je nog buurtbewoners of gezinsleden en
familie die ook graag willen meedoen? Van
harte welkom!

•

TEKST: Caroline Wienen en Marleen Moggré

We zouden op maandagavond in de Bosduivel
terecht kunnen wanneer er geen kunstgeschiedenis gegeven wordt.
• Welke frequentie? Iedere week, iedere 14 dagen,
1 x per maand?
• Zijn we bereid om contributie te betalen? Wat
is het minimumbedrag per cursusseizoen? We
dienen rekening te houden met de zaalhuur en
onkostenvergoeding dirigent.
• Wellicht zijn er nog andere zaken waar we nog
niet aan gedacht hebben.
Dus mannen en vrouwen met gouden keeltjes:
meld je aan via info@dorpsverenigingheiliglandstichting.nl.
Dan prikken we een datum waarop we samen
kunnen komen en misschien alvast een eerste lied
inzetten! Wij hebben er zin in!

TEKST: Marja van Rossum

Met de ‘uitsmijterstelling’ gooit de debatleider een
flinke knuppel in het verkiezingshok: in Berg en Dal

Vereniging 50Plus Heilig Landstichting
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SPORTEN IN DE BOSDUIVEL VOOR ACTIEVE
SENIOREN

Op dit moment kunt u deelnemen aan
verschillende takken van sport, die begeleid
worden door twee ontzettend enthousiaste en
bevlogen sportdocenten, te weten Marian Schijf
en Linda Leenders.

PILATES

Op dinsdagochtend van 9.00 – 10.00 uur in de
Bosduivel o.l.v. Linda Leenders.
Pilates is een goede trainingsmethode voor
senioren waarbij houding, stabiliteit, coördinatie,
ademhaling en focus op lichaam en geest het
uitgangspunt is. Het is een effectieve training
die spiergroepen tegelijk versterkt en rekt om
een evenwichtig en soepel lichaam te krijgen. De
oefeningen beschermen je rug in het dagelijks
leven en zorgen voor een goede houding. U
neemt zelf een matje en handdoek mee.

SPORTIEF WANDELEN

Op dinsdagochtend kunt u van 10.30 uur – 11.45
uur meelopen met een groep wandelaars, o.l.v.
Linda Leenders. Sportief wandelen is wandelen
in stevig tempo. Het is een nieuwe sport waarbij
je samen met een trainer flink doorwandelt
en werkt aan je conditie. Tussendoor doe je
nog spierversterkende oefeningen. Sportief
wandelen is dankzij de natuurlijke vorm van
beweging geschikt voor iedereen. Verzamelen bij
de Bosduivel.

70 PLUSSER – KOMT U OOK FUNCTIONEEL
TRAINEN?

Bij functioneel trainen ligt de focus op het
uitvoeren van functionele bewegingen. Dat wil
zeggen, bewegingen die onderdeel zijn van je
dagelijks leven. D.m.v. diverse oefeningen leert
de senior omgaan met zijn/haar eigen lichaam
in alle vormen van bewegen.
Waarom?
In het dagelijks leven word je constant
geconfronteerd met verschillende bewegingen
zoals opstaan, boodschappen doen, lopen naar
de bus, iets wegzetten, opruimen ect. Door op
een functionele manier te trainen leer je beter
om te gaan met bewegingen die weer op hun
beurt grote waarde hebben in het dagelijks
leven. Dit oefen je niet altijd op apparaten,
maar waar het bij de meeste senioren om gaat,

is natuurlijk fit blijven en voldoende kracht
hebben om de dagelijkse handelingen zelf uit
te voeren. En functioneel trainen is gericht op
het ontwikkelen van alle basisvaardigheden
die bijdragen aan de kwaliteit van bewegen
en leven, leuke dingen kunnen doen, je
balans te behouden en blessures en verdere
achteruitgang te voorkomen.
Voor dit functioneel trainen bent u welkom
op dinsdagmorgen van 11.00 -12.00 uur in de
Bosduivel. Marian Schijf is uw docente.
Voor al deze onderdelen van sport kunt u zich
aanmelden bij Hans Bartels, via e-mail
jhhbartels@kpnmail.nl of telefonisch 0620245760.
Natuurlijk kunt u altijd eerst deelnemen aan
een gratis proefles. Bent u lid van de Vereniging
50Plus dan betaalt u tot eind juni voor:
• Sportief wandelen, inclusief koffie achteraf
€75,- (niet leden betalen € 90,-).
• Pilates, inclusief koffie achteraf € 90,- (niet
leden betalen € 105,-).
• Functioneel Trainen, inclusief koffie achteraf
€ 90,- (niet leden betalen € 105,-).
Wanneer u Pilates en Sportief wandelen samen
kiest dan betaalt u € 150,-, respectievelijk
€ 180,-.

MEDIATRAINING

Op 7 maart jl. is gestart met de mediatraining
door docenten van SeniorWeb, gesplitst in twee
groepen van 6 tot 8 personen in het gebruik van
Android en Apple apparaten.
De training wordt gegeven op de
maandagochtend in een serie van 5 lessen in de
Bosduivel.
De kosten voor leden van de Vereniging 50Plus
zijn € 50,- en voor niet leden € 75,-, inclusief een
kopje koffie/thee.
De volgende serie van 5 lessen start rond
half april. Mocht u hieraan deel willen nemen,
dan kunt u zich, bij voorkeur voor eind maart,
opgeven bij Hans Bartels via e-mail jhhbartels@
kpnmail.nl of telefonisch 06-20245760.
Wilt u lid worden van de Vereniging 50Plus dan
kunt u contact opnemen met het secretariaat,
via e-mail kbo.hls3@gmail.com of telefonisch
024-3220931. U bent van harte welkom.
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FOREVER YOUNG

een ontmoeting met:

Frans Geertsen

TEKST en FOTO: Jan de Koning

“Als jongetje van een jaar of 13 was het na de bevrijding lang zo spannend niet meer. Toch heeft de
oorlog wel een groot stempel op mijn leven gedrukt. Zo bleef na de middelbare school en mijn opleiding
elektrotechniek de koude oorlog een belangrijk element in mijn leven. Ik was in die tijd betrokken bij
allerlei strategische activiteiten om de Russen buiten de deur te houden. En om maar meteen met de
actualiteit te beginnen: mijn huis staat open voor een paar vluchtelingen uit Oekraïne.”
Frans Geertsen is aan het woord, een rasverteller, een geheugen als een olifant.

12

“In 1935 hebben mijn ouders dit huis gebouwd. Ik was toen
drie. Ja, 2022 is een kroonjaar, dat heb je goed geteld. Maar
goed, ik heb hier dus mijn jeugd doorgebracht en nadat ik
met Bets getrouwd ben in ‘59 zijn we bij hen boven ingetrokken. Mijn ouders hebben hier 37 jaar gewoond en uiteindelijk
kregen wij hier vier kinderen, drie jongens en een meisje.
Alleen mijn dochter is de technische kant uitgegaan, net als
haar vader. De anderen hebben juridische, planologische of
biomedische achtergronden.”

gezet bij de luchtdoelartillerie met de opdracht om radar en
vuurleidingssystemen voor de lichte luchtdoelartillerie in te
voeren. Als aspirant reserve officier, ze noemden dat toen
‘roodborstje’, lagen we ingekwartierd in het hoofdkwartier
van de generale staf in Den Haag. Ik heb nog nooit zo goed
gegeten als daar. Later, met de officiersrang op zak, gingen
we naar de Oranjekazerne in Schaarsbergen. We werden
daar als techneuten met de nek aangekeken door de gardisten van de Garde Jagers en de Garde Grenadiers.”

“Het was trouwens een merkwaardige gang van zaken hoe
we hier uiteindelijk terecht zijn gekomen. In de vijftiger jaren
heerste hier een enorme woningnood. Via een bemiddeling
van Philips Halfgeleiders hadden we een toezegging van de
gemeente Groesbeek dat we een pas gebouwd huis aan de
Lucaslaan konden huren. Maar de gemeenteraadsverkiezingen staken daar een stokje voor. Ik was namelijk op de lokale
lijst van mevrouw van de Brug terecht gekomen; een afsplitsing van de KVP. Er was nog nooit iemand uit HLS in de
raad vertegenwoordigd en die mevrouw wilde daar een eind
aan maken en de belangen van ons dorp in de raad brengen.
Toen mijn kandidatuur bekend werd, was het snel bekeken
bij de woningcommissie: ‘die Geertsen staat op de verkeerde
lijst, die gaat van ons geen huis krijgen’. Zo ging dat toen.”

In Schaarsbergen oefenden we met onze apparatuur op het
kazerneterrein, maar onze radar bleek de telexverbinding
van de commandant te storen. Dus konden we dat oefenen
wel vergeten. We konden ook niet aan de slag in de praktijk
van de tactische opstellingen bij de Rijn en de Waal, omdat
we de benodigde kilometerslange kabels nog niet hadden.
Daar zat namelijk een levertijd op van meer dan een half
jaar. We zaten dus veel duimen te draaien. ‘Stuur mij maar
naar de artillerieschool’ liet ik mijn opperhoofd, een aardige
kapitein, weten, toen uiteindelijk de radar- en vuurleidingspelotons werden opgeheven.
En zo bleef ik in de regio Arnhem Nijmegen, midden in een
verhitte koude oorlog.”

“Voor de oorlog runde mijn vader een boekbinderij in de Grotestraat in Nijmegen. Hij deed veel werk voor de universiteit.
Maar tijdens de bezetting en ook daarna kwam daar de klad
in; uiteindelijk moest hij de zaak sluiten. Ik ging onder de wapenen, kreeg dienstnummer 320802116, een groen uniform
en een kostwinnersvergoeding, omdat ik op het Nat. Lab.
van Philips een baan had gekregen in de ontwikkeling van
elektronica. Nou ja, het was toen nog allemaal erg analoog
en ging niet verder dan radiobuizen, ratelende draaitelefoons
en de eerste pogingen voor kleurentelevisie. Met nog vijf andere afgestudeerde elektrotechneuten werd ik aan het werk

In ‘56 vielen de Russen Boedapest binnen en een paar jaar
later zaten ze in Praag. Wij waren als de dood dat die lui
ook Nederland onder de voet zouden lopen, dus moesten
wij strategische radarposities bepalen, en artillerie installaties en luchtverdedigingswerken aanleggen, de zogenaamde Rijn-IJssel linie. In de rivieren zouden caissons tot
zinken worden gebracht, kettingen opgehangen en stuwen
gemaakt waarmee het hele gebied onder water gezet kon
worden, dat alles om een op handen zijnde invasie vanuit
het Oosten tegen te houden. Maar toen het project op de
Russische lijst van nucleaire doelen belandde, besloten
onze politieke bazen al snel om voor schuilplaatsen voor

radarpersoneel geen extra 100.000 gulden per positie uit
te geven. En ik besloot om terug te keren naar de burgermaatschappij. Dat was in 1958. Het jaar daarop zijn we
getrouwd.”
“Meer dan 60 jaar zijn we getrouwd geweest. Totdat vorig
jaar Bets overleed aan corona. Bets haar kracht lag op het
sociale vlak. Meer dan vijftien jaar was zij actief in de palliatieve zorg als stervensbegeleider en bij de bloedtransfusiedienst als donorwerver. We deden dat vaak samen. Verder
organiseerde zij Tafeltje Dekje voor ouderen. Samen waren
we vrijwilliger bij het Gelders Orkest en waren we actief bij
alle concerten in Nijmegen en Apeldoorn.” Hier valt een stilte
in ons gesprek, een stilte vol gedachten die wordt weggetikt
door twee klokken in de huiskamer.
“Vanaf ‘59 heb ik mijn geld verdiend bij Philips Nijmegen.
Daar heb ik me regelmatig laten verleiden tot afwijkende
meningen en nieuwigheden. Toen alle aandacht gericht was
op audio en video, de grote ‘moneymakers’ van die tijd, vond
ik dat er maar eens iets anders ontwikkeld moest worden.
Ik kreeg de kans om een eigen afdeling te starten die zich
specialiseerde in diodes en hoog frequente transistors. Dat
bleek een gouden greep. Met die transistors hadden de
Israeli’s in de Jom Kippur oorlog een communicatiesysteem
dat superieur was aan de Russische verbindingsmiddelen
van de Egyptenaren en Syriërs.”
“Overigens hebben wij, Bets en ik, altijd wel iets met Israël
gehad. In 1964 liep ik tijdens mijn derde of vierde vierdaagse
de schoonzoon van Mosje Dajan tegen het lijf in een Nijmeegse kroeg. Hij deed net als ik de 40 km, vertelde dat ze in

Israël ook een vierdaagse hadden en nodigde me uit om die
te komen lopen. Ik trommelde zo’n dertig collega reserveofficieren op met dat plan, regelde een tamboer en een piper
van het korps mariniers en een vlucht via connecties bij de
luchtmacht. Maar hier stak zijne excellentie Joseph Luns, de
minister van Buitenlandse Zaken, een stokje voor: ‘Bepaaldelijk willen wij een bevriende Arabische natie niet voor het
hoofd stoten met een delegatie vanuit NAVO-gebied.’ Woedend waren wij, wandelaars, en wilden dat aan Luns laten
weten. Maar toen ik mijn brief liet lezen door de voorzitter
van onze vereniging, majoor Dick Hesse, heb ik hem op diens
aanraden en bij nader inzien toch maar niet verstuurd.”
“Een jaar later zijn we alsnog met 12 man naar Israël gegaan,
maar toen als wandelvereniging. Samen met Bets gingen we
ook nog een keer die kant uit, met een oude DKW tweetakt
F102. Het plan was om via Joegoslavië, Bulgarije, Turkije,
Syrië en Libanon te rijden, maar toen we erachter kwamen
dat het goedkoper was om vanaf Athene te vliegen hebben
we daar de auto gestald. Na veertien dagen in Israël rondgetoerd te hebben in allerlei verschillende voertuigen (van 2CV
tot Mercedes), bleek het nog een hele opgave om thuis te
raken. Lawinegevaar in Oostenrijk en beren in de dalen van
Joegoslavië. Maar we bleken toch sneller thuis dan de brief
die we hadden verstuurd om te laten weten dat we er aan
kwamen.”
“De vierdaagse heb ik tot 1993 zo’n dertig keer gelopen.
Daarna ben ik tien jaar hoofd Protocol en Algemene Zaken van de Vierdaagse geweest. In 2013 ben ik weer gaan
wandelen en in 2018 eindigde ik voor de 36ste keer. Daarnaast regelde ik als vice-voorzitter van de Valkhofvereniging

Frans Geertsen
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huwelijken in de Valkhofkapel. Dat was een heel gedoe,
omdat er zoveel trouwlustigen waren dat we soms wel een
wachttijd van een jaar hadden. Het kwam dan wel eens voor,
dat een helft van het paar me liet weten dat de zaak niet
doorging. Ik zei dan altijd dat ik dat dan ook van de andere
partij wilde horen. In die periode heb ik adviesprojecten in
Litouwen en Polen gedaan voor de Europese Banc for Reconstruction en Development. Op mijn 70ste wilde ik weer
eens iets anders gaan doen en heb toen een cursus koordirigent gevolgd. De voorbereidingen voor een uitvoering heb
ik altijd wel lastig gevonden maar het dirigeren tijdens een
uitvoering, daar heb ik altijd veel plezier in gehad.”
Mijn mooiste hobby is denk ik wel het werk binnen de
Heemkundewerkgroep van Ploeg tot Heilig Landstichting.
Jan Barendsen, Tineke van der Brug, Carli Boshouwers, Dirk
Janssen en ik vonden dat we iets moesten bedenken om
Heilig Landstichting en de geschiedenis van het dorp beter
op de kaart te zetten, dan eerder door Emily Bremers was
gedaan. Met Klaas Bouwer van de Radboud Universiteit
vormden we de werkgroep. Ons eerste product na enkele
jaren zoek- en schrijfwerk was het boek ‘Van Heilig Woud tot

Heilig Land’. Sindsdien hebben we nog zo’n veertien kleinere
en grotere uitgaven het licht doen zien. Als secretaris van
de groep werd ik aan het werk gezet om voor subsidies en
sponsors te zorgen. Dat ging vroeger goed maar tegenwoordig is dat een stuk lastiger, formeler.”
“Tot op de dag van vandaag ben ik nog steeds met de Heemkunde bezig. Vooral het verhaal ‘van de overkant’ vind ik buitengewoon interessant. Alles wat daar vroeger stond is weg;
het café, de bakkerij, het vliegveldje en nog zo’n 10 huisjes
tegenover de Rozenhof. De mensen die daar gewoond
hebben leven niet meer, dus ben ik bezig met stambomen
en archieven om erachter te komen wie die mensen waren.
Ik wil daarover een leuk boekje, ‘De Overkant’, schrijven. Het
probleem is wel: ‘Hoe schrijf je iets leuks over mensen die al
lang dood zijn?’”
Met een stapel boekjes om een en ander nog eens na te
lezen, wandel ik even later naar mijn volgende afspraak. Ik
besluit via de Nijmeegsebaan te lopen, aan de overkant.

NLdoet
het op
Orientalis

TEKST: Wim de Vries, FOTO’s: Marcel Krijgsman

TEKST: Hans Hendrickx, FOTO: Annelies de Wildt

Een icoon in
Heilig Landstichting
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Wie kende het poortje niet. Vanaf 1913
stond het aan het eind van de Cenakelweg. Duizenden foto’s moeten er door
de jaren heen van gemaakt zijn.
14 april 2021 heeft een bestelbusje van
een bezorgdienst de boog bruut omvergereden.
Bijna een jaar is inmiddels verstreken. En
wat treffen deze passerende wandelaars
13 december 2021 op de plek des onheils
aan?

Voorbij het opgegraven oorlogstuig, te
midden van de zielloze hoop stenen
die rest, staat er plotseling een stenen
beeldje van Maria met het kindje Jezus.
Het lijkt zo uit de lucht te zijn gevallen. Je
zou haast denken: Maria kon daar boven
de ellende rondom dit poortje niet langer
meer aanzien.
En wie vanaf dit nieuwe jaar ter plekke
poolshoogte neemt, ontdekt dat Maria
een nieuw onderkomen heeft gevonden
in een nisje van de
naburige majestueuze eik.
Naargeestig blijft
vooralsnog het waas
van stilzwijgen dat
rond de plek des
onheils hangt.
Laten we er alsjeblieft met z’n allen
voor waken dat uitstel van restauratie
van ons poortje geen
afstel wordt.
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De sonore stilte op het park Orientalis
wordt wreed verstoord op deze
vrijdagochtend. Een kleine tractor
met rammelende kar, volgeladen met
tuingereedschap, laat een blauwe walm
achter in de ochtend zon.
Het is 11 maart, NLdoet dag en dat er
‘gedoet’ wordt laat geen enkele twijfel.
In de kruidentuin wordt nieuwe aanplant
de grond in gezet en de groentetuin
klaargestoomd.
De watergoot bij het Joodse dorp ontdaan
van bladresten, de bedoeïnen tenten
opgeruimd en door de Romeinse straat
rollen de oleanders op een steekwagen
naar hun vaste plek in de achtertuinen.
Ondertussen wordt er ook gedacht aan de
inwendige mens: kopje koffie met koekje
wordt op locatie geschonken en rond
het middaguur is er een gezamenlijke
lunch in de Syrische boerderij voor de 20
vrijwilligers, waaronder velen uit ons dorp,
die deze dag tot een gezellige, nuttige en
vruchtbare doedag maakten.

Dit is een ideaal recept voor als je weinig tijd hebt om
te koken. En dat komt door de week nog wel eens
voor...
Vroeger nog met kip, tegenwoordig kan het ook met
de perfecte vleesvervanger van de Appie.

Mie met paksoi
Ingrediënten (4 personen):
•
•
•
•
•
•
•
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1 grote paksoi
1 grote rode paprika
375 gram vegetarische kipstukjes
mie (volg de verpakking)
wat olijfolie om te bakken
satésaus
kroepoek

vegetarische
recepten
estafette
•
•
•

Bereid ondertussen de satésaus volgens de verpakking.
Kook de mie volgens de verpakking
Maak het bord op met de mie en wat groentemengsel, een
vrolijke dot satésaus en wat
kroepoek.

Bereiding
(15 minuten, inclusief snijtijd):

Enjoy!
Jaap en Barbara Festen

•
•
•
•

Wij geven de pollepel door aan
Mark-Jan en Maartje Germs
(Petruslaan 6)

Snij de paksoi in middelgrove stukken
Snij de paprika in dunne reepjes
Bak de kipstukjes in 3-4 minuten krokant
Voeg de paksoi en paprika toe en wok/braad
enkele minuten mee (totdat glazig/beetgaar)

Wandelprogramma Heilig Landstichting Voorjaar 2022
Komende maanden gaan we op vrijdagmiddag weer wandelen. We verzamelen om 14.00 voor de Bosduivel en drinken
daar na afloop koffie/thee. Er is per wandeling een maximum aantal deelnemers. Tevoren aanmelden bij Annelies van
Gunst (anneliesvgunst@gmail.com
anneliesvgunst@gmail.com). Kosten € 3,00 of € 10,00 voor 5 wandelingen.

Programma:

25 maart 		
Alternatieve wandeling Orientalis			
Frans Geertsen
8 april		
Tuin van de NEBO					
Beheerder Reg
22 april		
Vogelzang in het lentebos				
Peter Thissen
13 mei		
Van hartjesboom tot Judasboom,
			
de begraafplaats is vol verhalen			
Helen van de Ven
20 mei		
Orientalis : De verdwenen Heilig landstichting		
Leo Ewals
10 juni		
De bonte bloemenweide				
Helen van de Ven
24 juni		Beeldentuin					Marjan v. d. Kamp
				
namens de Wandelgroep Annelies, Bob, Els, Helen en Josine
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Duurzame Dorpen Tour
TEKST: Miep Thuijls

Dinsdagavond 22 februari was dan eindelijk
Heilig Landstichting aan de buurt voor de
Duurzame Dorpen Tour. We zaten met een
50 tal buurtbewoners in sfeervol gedempt
licht in de grote zaal van de Bosduivel.
Het was een informatieve avond
georganiseerd door het Duurzaamheidscafé
Berg en Dal. Peer Trepels van de Werkgroep
duurzaamheid Heilig Landstichting opende
de avond.
Wil Meertens (energiecoach Ooij) hield een helder
verhaal over de stappen die wij als burgers
kunnen zetten om ons steentje bij te dragen aan
een fossielvrije toekomst. Wil liet een plaatje zien
van de Impact top 10 uit het boek ‘De verborgen
impact’ van Babette Porcelijn. Hoe kunnen wij
zorgen dat we minder energie verbruiken en toch
gezond en comfortabel blijven wonen?
• Iedereen kan advies vragen aan de energie
coaches zoals Wil Meertens via de gemeente
Berg en Dal. Zij lopen met jou door je huis en
laten zien waar je energie kunt besparen. Bijvoorbeeld: is je huidige verwarmingssysteem
geschikt voor een warmtepomp? Kan je huis
beter geïsoleerd worden, hoe en waar en met
welk materiaal?
De tweede spreker was Moniek Daggenvoorde,
opgave regisseur energietransitie van de gemeente Berg en Dal. In 2050 wil Berg en Dal een
klimaatneutrale gemeente zijn. In het Actieplan
duurzaamheid 2019-2023 staan verschillende
stappen uitgewerkt om bijvoorbeeld energie op te
wekken, minder energie te gebruiken en alternatieven te vinden voor aardgas. Zij liet een overzicht zien van mogelijke andere energie bronnen
om onze huizen te verwarmen zoals aardwarmte,
geothermie. Interessant was bijvoorbeeld dat
Heilig Landstichting eventueel kan aanhaken bij
de gemeente Nijmegen op dit vlak.
• Lees het na op
www.bergendal.nl/warmtevisie.
• De gemeente Berg en Dal heeft een stimuleringslening voor verenigingen en stichtingen

voor het verduurzamen van hun gebouwen.
Voor vragen hierover kun je contact opnemen met Moniek.
Tot zover was het nog redelijk theoretisch allemaal. Maar gelukkig hadden we twee bewoners,
Jan de Koning en Michiel Ancher, die heel concreet
lieten zien wat zij aan isolatie, warmtepompen,
zonnepanelen met warmwater functie hadden
geïnstalleerd, wat het kostte, wat het opleverde
en welke subsidies ze hadden kunnen gebruiken.
En of hun huis lekker warm werd natuurlijk.
• zij zijn ongetwijfeld bereid om met je mee te
denken over mogelijkheden, ideeën etc.
Tot slot kwam er nog een spreker van loket duurzaam wonen (www.rvo.nl/isde
www.rvo.nl/isde): Jos van der Lint.
Zij zijn de onafhankelijke schakel tussen huiseigenaren en lokale aanbieders.
• Je kunt voor persoonlijk advies een afspraak
maken bij loket duurzaam wonen.
• Uit het publiek kwam nog de tip om je BTW
terug te vragen (als je zonnepanelen plaatst)
met het formulier van de Vereniging Eigen
Huis (VEH), dat bespaart allerlei ingewikkelde
constructies van de belastingdienst.
Nog wat handige websites:
• www.verbeterjehuis.nl
• www.milieucentraal.nl
• www.circulairebouweconomie.nl
Tot slot: als bewoners van Heilig Landstichting
zich willen opgeven voor de Bewonersgroep Energiebesparing in de praktijk, om ideeën en tips uit
te wisselen of collectief in te kopen bijvoorbeeld,
dan kan dat bij peertrepels@gmail.com
Ik moet eerlijk zeggen dat het me een beetje
duizelde na al deze informatie. Het is nog niet
eenvoudig om een oud jaren ‘30 huis toekomstbestendig te maken. Dus ik begaf me naar de
bar en sloot de avond af met een gezellig drankje
met mijn buren. Thuis stond de verwarming op 17
graden. Dat scheelde weer een heel klein beetje…
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TEKST: Annelies van Gunst

11 maart 2022

Wandeling Casa Nova
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Eindelijk toch de lang verwachtte wandeling naar Casa Nova. Wij allen waren
geraakt door de religieuze geschiedenis,
die we in Casa Nova terugvonden. Dat
het er allemaal nog was.
Wij werden zeer gastvrij ontvangen
door Frans van Winden.
We stapten een wereld in van 100 jaar geleden. (foto 1 Entree Casa Nova). Alles was
er nog, de originele tegelvloer, de trappen, de
ramen. Zo gaat dat bij kloosterordes. Wat
goed is vervang je niet. Op dit moment is
Casa Nova een rijksmonument. De afgelopen jaren is het gebouw zowel binnen als
buiten prachtig gerenoveerd en geschilderd
met behoud van de oude en historische
elementen.
De woonkamer (foto 2) is een prachtig
voorbeeld hiervan met originele parketvloer,
kruisbeelden, kandelaars en andere religieuze voorwerpen. In de woonkamer zagen
we ook diverse geborduurde schilderijen o.a.
van de Nachtwacht, niet door de nonnen
geborduurd maar van een veiling.
In de gang naar de Cenakelkerk hangt een
afbeelding van de eerste zusterorde, de
‘Dochters van het Heilige Hart van Jezus’
(foto 3), dit was een beschouwende orde.
Er was een rechtstreekse verbinding tussen
Casa Nova en de Cenakelkerk. Dag en nacht
moesten de zusters de aanbidding regelen, 2
uur op, 2 uur af. Monseigneur Suys vond dat
de orde op deze manier teveel geld kostte.
Hij wilde liever een orde die zich inzette voor
het museum, het pelgrimshuis en ook voor
het onderwijs.
In 1928 kwam deze orde er, de ‘Kanunnikessen van het Heilige Graf’ (foto 4). In een van
de gangen kwamen we ook een voor velen
bekend beeldje tegen (foto 5) van een engeltje, een misdienaar, een donker jongetje.
Als je er een centje ingooide, dan knikte het
beeldje dankbaar.
Verder was er nog een houten luikje aanwezig tussen de refter, waar de zusters in stilte
aten, en de gang. Was er dringend communicatie nodig, dan werd er op de deur geklopt
en ging het luikje open (foto 6).

Casa Nova heeft nu ook nog een andere
bestemming, je kunt er kamers huren, met
of zonder pension. Er zijn wel 30 kamers. De
kamers zijn gerenoveerd en van moderne
badfaciliteiten voorzien. Gasten kunnen
gebruik maken van de woonkamer.
Een externe kok kookt voor iedereen in een
grote moderne keuken. Er is verder een grote eetzaal (foto 7), die sober is ingericht. De
slaapkamers op de bovenste verdiepingen
liggen aan een prachtige oude kloostergang,
die nog helemaal in oude stijl is (foto 7).
Als je een kamer boekt in Casa Nova heeft
die kamer niet alleen een nummer, maar ook
een naam. Je slaapt dan bij Petrus, Johannes
of bij Teresia van Lisieux of Titus Brandsma.
Casa Nova heeft ook een eigen kapel (foto 8),
ook in oude stijl gerenoveerd. In deze kapel
zijn bij de diensten, die er gehouden worden,
ook andere mensen welkom. Wij hebben
samen met Frans kort stilgestaan bij de
mensen in Oekraïne.

2

3

4
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Wij waren daar met veel verschillende
mensen samen, met verschillende achtergronden en toch waren we op dit punt erg
eensgezind.

5

1

7
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8
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Heilig Landstichting
in ansichtkaarten (2)

TEKST: Dr. Leo Ewals, voorzitter Stichting Piet Gerrits

DE PERIODE VAN BEN KIEWE (1970-1988), JAN VAN LAARHOVEN (1988-2000) EN OPVOLGERS
Op 25 maart 1970 werd een nieuwe directeur benoemd, de
Montfortaan Ben Kiewe.
Hij zette in op de nieuwe koers waartoe een bisschoppelijke
commissie had besloten. De HLS werd een openlucht museum gewijd aan de wereld waarin Jezus had geleefd. Het
devotioneel aspect werd los gelaten en concrete verwijzingen naar Jezus’ leven werden zoveel mogelijk
ongedaan gemaakt.
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Kiewe wilde drie fasen in beeld brengen van de ontwikkeling
van het oude Palestina: de tijd van de nomaden, de tijd van
het ontstaan van de dorpen en de opkomst van de steden.
De periode van de rondtrekkende nomaden kreeg gestalte in
een tentenkamp met bedoeïenen, op de plaats waar vroeger
de tent van aartsvader Abraham had gestaan. Aan de geleidelijke vestiging van die nomaden in dorpen werd herinnerd
in het vroegere dorp Nazareth dat nu een dorp van herders
werd en met een vissersdorp dat nog aangelegd werd. Voor
de stadscultuur werd de Via orientalis gebouwd waar het
vroegere Sanhedrin en het paleis van Pilatus in opgenomen
werden. Met deze oosterse stadstraat wilde Kiewe de complexiteit van de Bijbelse wereld beter zichtbaar maken, waar
Joodse, Egyptische, Romeinse en Griekse invloedsferen
samenkwamen.

berg op het terrein van het kerkhof en daarmee buiten het
eigenlijke park kwamen te liggen. Van de oude opzet in drie
delen, verborgen leven, openbaar leven en lijden, was dus
niet zo veel meer over. Van de lijdensfase stonden alleen het
Sanhedrin en het paleis van Pilatus nog in het park, maar de
beeldengroepen die Gerrits er voor gemaakt had hebben het
slechts ten dele overleefd. De Landstichting was veranderd
van een devotiepark in een modern openluchtmuseum met
gedrukte gidsen, audio-apparatuur en een treintje voor minder valide bezoekers. Toen in 1986 het 75-jarig bestaan van
de HLS werd gevierd, was dat in een totaal getransformeerd
park.

Er verschenen nog steeds tal van ansichtkaarten. De Cenakelkerk stelde een eigen serie kleurkaarten samen van de
schilderingen en mozaïeken. Bovendien zijn recent twee
series kaarten uitgebracht door de Stichting Piet Gerrits,
een organisatie die zich inspant de artistieke nalatenschap
van de kunstenaar Piet Gerrits in ere te houden en er al een
grote biografie over heeft uitgegeven (afb. 8).

Meer dan een eeuw heeft het museum zich nu gehandhaafd, dankzij de subsidie van de gemeente, van gelegenheidssponsors en de provincie en dankzij een leger van
vrijwilligers. De kerk is inmiddels uitgeroepen tot een van de
mooiste van Nederland en de meeste creaties staan op de
vaderlandse rmonumentenlijst. De naam is Museumpark
Heilig Land Stichting Orientalis geworden. Daarmee is toch
weer iets hersteld van de oorspronkelijke opzet van het
park.
Maar hoe moet het verder? We kunnen de komende
directeuren alleen maar veel wijsheid toewensen.

De nieuwe koers werd ook zichtbaar in de serie ansichtkaarten die nu uitgebracht werd. We tonen hier het Oosters
dorpje, dat vroeger Nazareth heette (afb. 6) . Een kaart van
het Sanhedrin met de groep schriftgeleerden die discussiëren over de vraag of Jezus schuldig is, kreeg nu als titel mee
Voornaam huis in Jerusalem (afb. 7).
Per 1 oktober 1988 kreeg HLS een nieuwe directeur, de
kunsthistoricus Jan van Laarhoven. Hij wilde naast de godsdienst van joden en christenen ook aandacht schenken aan
de islam en zo een park creëren rond de drie Abrahamitische
godsdiensten. In 1993 werd dat de officiële koers van het
museum. Met tentoonstellingen, activiteiten voor kinderen
en workshops wist hij weer duizenden mensen naar het

Die nieuwe oriëntatie zorgde er wel voor dat de sector
gewijd aan het openbaar leven er gaandeweg aan moest
geloven. De Bergrede werd verplaatst en kwam uiteindelijk
in het begraafpark terecht. De kapel van Nazareth, waar
schilderingen de band tussen het oude en nieuwe testament
toonden, werd afgebroken en maakte plaats voor een dia
zaaltje. De namen van de monumenten veranderden. Het
dorp Nazareth werd Oosters dorpje genoemd. De Geboortegrot werd Schapenkooi of Herdersgrot en Maria met het
Jezuskind werd nu ook eenvoudigweg Moeder met kind
genoemd. De werkplaats van Jozef werd omgewerkt tot Het
huis van de tollenaar.
Inmiddels was ook besloten parochie, begraafplaats en
museumpark van elkaar te scheiden. Het gevolg was wel dat
De hof van Olijven, bijna alle kruiswegstaties en De Calvarie-

museum te trekken. Deze opzet is onder zijn opvolgers zo
gebleven. Een multi-religieus openlucht museum dat paste
bij onze multiculturele samenleving. De naam werd nu Museumpark Orientalis.
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7. Voornaam huis in Jerusalem, uitgave HLS,
druk Mastrigt & Verhoeven, Arnhem

8. Piet Gerrits, Caïphas scheurt in woede zijn kleed, Sanhedrin, ansicht Stichting Piet Gerrits

DE VERDWENEN HEILIG LANDSTICHTING

Lezing met powerpoint door dr. Leo Ewals, Voorzitter Stichting Piet Gerrits en auteur.
De Heilig Landstichting is opgericht als een devotiepark waar
het leven van Jezus in drie fasen in beeld werd gebracht.

Het Verborgen leven, dat begon met de geboorte in Bethlehem
en de jeugd in Nazareth.
Het Openbaar leven, met de wonderen en de preken in
Palestina.
Het Lijden met de lijdensweg in Jeruzalem, vanaf de Hof van
Olijven via het gebouw van de Joodse Hoge Raad, het paleis
van Pilatus en de stadspoort tot op de Calvarieberg.
Onder de drie grondleggers van het park, priester Arnold
Suijs, architect Jan Stuijt en kunstenaar Piet Gerrits is veel tot
6. Oosters dorpje, uitgave HLS, druk Mastrigt & Verhoeven, Arnhem

stand gekomen, maar ze hebben niet al hun plannen kunnen
realiseren.
En na hun dood is er heel veel verdwenen of veranderd.
In deze lezing een overzicht van de eerste 46 jaar van de HLS,
van 1911, het jaar der stichting tot aan 1957, toen Piet Gerrits,
als laatste der grote drie, overleed.
Met in het bijzonder aandacht voor alles wat er niet kwam of
later verdwenen is: H. Hartkapel, Nazarethkapel, Tempel van
Salomon, Berg Thabor, Parabels, Basiliek, etc.
DONDERDAG 12 MEI IN DE BOSDUIVEL OM 20.00.
TOEGANG €4, INCLUSIEF KOFFIE OF THEE.

praten
over
potgrond
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Wist je …
•
•
•
•

TEKST: Marian Habets, BRON: Nudge.nl

•

dat potgrond voor 70 tot 100 procent
uit turf bestaat?
dat turf gewonnen wordt uit
moerassige veengronden?
dat deze veengronden vanaf de
laatste ijstijd (10.000 jaar geleden) zijn
ontstaan uit plantenresten?
dat voor de vorming van een
veenpakket van een meter dikte
minimaal duizend jaar nodig is?
dat veenmoerassen door turfwinning
afsterven?

•
•
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dat de moerassige veengebieden in Nederland en
Ierland al vrijwel helemaal zijn afgegraven?
dat tegenwoordig veengebieden o.a. in de
Baltische staten en Scandinavië worden
afgegraven om turf te winnen?
dat turf enorme afstanden heeft afgelegd om in
onze tuincentra terecht te komen?

Wist je ten slotte …
•

•

Het goede nieuws is…
•
•

•
•

•
•

dat er in Engeland in 2024 een verkoopverbod
komt van potgrond met turf aan particulieren.
dat van alle Europese landen Zwitserland
aan kop loopt met nog maar 4 procent turf
in groeisubstraten (minder goed nieuws: in
Nederland is dat nog 86 procent!).
dat er in 2021 kamervragen zijn gesteld door de
Partij voor de Dieren en dat de overheid toe wil
gaan werken naar volledig turfvrije potgrond.
dat er alternatieven zijn voor turf. Het meest
gebruikt is kokosvezel, een restproduct van
kokosplantages. Kokosvezel is minder zuur dan
turf en houdt water beter vast.
dat je ook zelf je potgrond kunt maken.
dat je op de website turfvrij.nl nog meer kunt lezen
over turf. Het doel van TurfVrij is om te komen tot
een volledig verbod op het gebruik van veen voor
potgrond en tuincompost in Nederland.

maak kennis met: OLAV

Toen wij in de zomer van 2020 Laika als pup kregen, maakten wij al snel kennis
met Olav en zijn baasjes Trudy en Martien. Wij liepen als onervaren baasjes van
een kleine zwarte pup in het dorp rond en kwamen dan geregeld de vrolijke,
enthousiaste Olav tegen. In vergelijking met Laika destijds een reus! Door
zijn verschijning met mooie wapperende haren en zijn enthousiasme weet
Olav op menig gezicht een glimlach te toveren.
TEKST: Femke den Hartog

Wist je ook …
•

De HLS Hondenestafette

•

•

dat veengebieden qua
natuurlijke koolstofopslag de
capaciteit van alle bossen ter
wereld overtreffen, en slechts
een tiende van de ruimte in
beslag nemen?
dat door veengebieden te
vernietigen, we dit proces
omkeren en we enorme
hoeveelheden CO2 en andere
broeikasgassen vrijlaten in de
atmosfeer?
dat het weghalen van een
vierkante meter veen meer
impact heeft op het milieu dan
het vernietigen van een even
groot stuk regenwoud?
dat intacte veengebieden
als spons fungeren voor
regenwater, en dat ze dat
vervolgens langzaam weer
afgeven? En dat hierdoor
overstromingspieken als
gevolg van extremere regenval
voorkomen worden?

Laika en Olav zijn superleuke vriendjes, die graag samen
dollen op het veld en veel plezier maken.
Olav houdt van koprollen maken en lekker op zijn rug heen
en weer rollen. Olav is nu 3 jaar oud en is een hele temperamentvolle, speelse hond; hij is ook rustig, waakzaam
en lief. Als er bezoek komt is hij heel enthousiast en wil hij
graag spelen. Hij kan ook goed met kinderen overweg. Door
zijn grote en enthousiaste verschijning moest Willem (mijn
zoon van bijna 9 jaar) even de kat uit de boom kijken, daarna
hebben ze heerlijk samen buiten gespeeld.
Olav is een Franse langharige herdershond, een briard. Van
oudsher is een briard een werkhondenras. Ze werden veel
gebruikt op de boerderij en voor schaapskuddes, ook werden
ze als politiehond gebruikt. Het zijn
intelligente, waakse, zachtmoedige
honden en ze zijn goed te trainen.
Toen ik hoorde dat Olav een herdershond was, was ik wat verbaasd, een
herdershond? Die hebben toch puntoren? En een korte vacht? Olav is een
herder, maar dan totaal anders. Dit is
waarom Trudy zo van dit ras houdt.
Olav is haar vierde briard.
Dit uiterlijk, die lange haren, brengen
natuurlijk ook wel wat onderhoud
met zich mee. Olav verhaart niet,
maar moet wel 1x per week goed
geborsteld worden. Hij mag dan
bij Martien op de trimtafel en dan
wordt hij ruim een uur geborsteld.
Verder gaat Olav elke 3 maanden
naar een trimsalon zodat hij goed
gewassen en verzorgd wordt, ze
zijn dan wel 3 uur met hem bezig.

Hij is dit zo gewend en vindt het heerlijk om hier naar
toe te gaan. Als Olav helemaal nat is dan zie je wat een
slanke hond het is, hij is zo’n 35 kilo, maar door zijn haren
lijkt hij veel groter.
Ik zie er naar uit om Olav nog vaak te zien met zijn wapperende haren en enthousiaste loop, ik krijg automatisch een
glimlach op mijn gezicht en Laika ook.
Ik geef de riem door aan de baasjes van Olav: Trudy en
Martien
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A
D
N
AGE
Bezoek onze website
www.dorpsverenigingheiliglandstichting.
nl voor de evenementenkalender (in de
rechterkolom van de homepage). Of ga direct
naar: www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/
cursusoverzicht/
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Afrikamuseum

Expositie: Heden van het Slavernijverleden
Te zien t/m 3 juli 2022
Heden van het Slavernijverleden is een
tentoonstelling over de actuele erfenissen
van slavernij en kolonisatie in Nederland. De
tentoonstelling laat zien hoe tot slaafgemaakten
zich verzetten en probeerden hun menselijke
identiteit te behouden.

Orientalis

Expositie: Vallen & Opstaan
Te zien van 15 april t/m 6 juni
Het leven verloopt niet in een keurig rechte of
opgaande lijn, maar kent pieken, dalen, bochten
en kronkels. Vallen en Opstaan bestaat uit twee
tentoonstellingen over beproevingen doorstaan en
jezelf hervinden, over tegenslagen overwinnen en
de wereld herontdekken.
Naast de tentoonstellingen zijn er in de
weken vanaf 15 april tal van activiteiten in
het cultuurpark, zoals een ambachtenmarkt,
kindertheater en live muziek.

Dorpsvereniging
Heilig Landstichting

Dorpslunch
Iedere 1e woensdag van de maand van 12.00 uur tot
14.00 uur in restaurant de Rozenhof.
Reserveren via uw straatcontactpersoon.
Ondernemersnetwerk HLS
Iedere 1e vrijdagmiddag van de maand om 17.00 uur
in De Bosduivel.
Deelname € 5,00 p.p., graag van tevoren
aanmelden via de website. We maken kennis met
elkaar, geven aan waar we elkaar kunnen helpen.
Op 1 april geven Mireille Nefkens en John
Merrienboer een workshop: het ABC van burn-out
en conflict.
Aansluitend eten we samen een “duivels lekker
hapje” om 18.00 uur.
Het Duivelspotje,
Iedere 1ste vrijdagmiddag van de maand om 18.00
uur in De Bosduivel.
De maandelijkse maaltijd voor dorpsbewoners.
Deelname € 5,00 p.p. kinderen 50%.
Graag tevoren aanmelden via de website.
Voor alle dorpsbewoners die het gezellig vinden om
tijdens de maaltijd even bij te kletsen met de buurt
en de werkweek af te sluiten.
Na het Duivelspotje kan het weekend beginnen!
Wandelen
HLS is een actieve wandelgemeenschap; er zijn maar
liefst vier mogelijkheden:
•
Elke dinsdagmorgen om 10:30 uur: Sportief
wandelen; begeleiding door een beweegcoach.
•
Elke derde woensdagochtend van de maand:
Wandelclub het Bosduiveltje; begeleiding door
drie natuurgidsen.
•
Elke 14 dagen op vrijdag om 14:00 uur:
Natuurwandeling, georganiseerd door de
wandelgroep.
•
Als je tijd en zin hebt om een wandeling te
maken, kun je dat op het wandelplatform zetten.
Aanmelden via wandelappHLS@gmail.com.
Bibliotheek
Nu de coronatijd achter ons ligt is de bibliotheek
in De Bosduivel weer geopend op alle tijden dat er
activiteiten zijn, met uitzondering van de tijden dat
er yoga wordt gegeven (d.w.z. woensdagavond en
zaterdagochtend).

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
wijnhandel

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

@indeblauwedruif

www.dedruif.nl

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

@wijnhandelindeblauwedruif
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Droomwoning kopen
zonder voorbehoud
van ﬁnanciering?

HET KAN VEILIG!

DAMES – BEWAAR DIT
ERVAREN COUPEUSE maakt
DAMES- HEREN- EN KINDERKLEDING. Tevens GORDIJNEN,
KUSSENS ENZ. Ook voor HERSTEL- EN VERMAAKWERK.

Financieel Fit I Nijmegen
Marienburg 92
6511 PS Nijmegen
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nijmegen@ﬁnancieelﬁt.nl
ﬁnancieelﬁt.nl

Bel nu voor een

Zéér redelijke vergoeding.
Bel Coby 06-52157020

passend advies:

024 - 388 3338
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9,7
met
oog
voor
detail
KEK dnl | interieur - architectuur - ontwerp
Dorothé Derks en Jan Lücker
Carmelweg 13, 6564 AH Heilig Landstichting
info@kekdnl.nl • www.kekdnl.nl • 024-324 59 90

Oud-Mariënboom Groesbeekseweg 424 Nijmegen

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 donderdagmiddag een vrij inloopspreekuur (14.0016.00u), maar wij maken ook graag een afspraak
voor een kopje thee bij u thuis.

024-323 4444

www.kk.nl

Column

Dick Verstegen

‘Zonder vrijwilligers valt Nederland stil’
Eerst een frontbericht: in mei of uiterlijk juni begint
huis-aannemer Van Tienen van de Landstichting met
de herbouw van het Cenakelpoortje. Eerder kan niet
want de vorst moet echt helemaal uit de grond zijn.
Maar het komt dus goed. Of het op de plaats delict
plots verschenen beeldje van Maria met kindeke hier
heilzaam werk heeft verricht, is niet bekend. Maar
persoonlijk denk ik eerder dat Bert Peters er een
voortvarende hand in heeft gehad!
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En dan het onderwerp van de maand, waarvan ik
behoorlijk blij word: Orientalis. Wekelijks werken we met
een groep HLS-vrijwilligers in het museumpark o.l.v.
Maarten en Michel en met onze eigen Jan zo’n beetje
als aanvoerder van ons team. Hij maakt de mooiste
digitale tekeningen van onze projecten. Zodat we weten
wat we doen. We weten ons ook door een groepsapp
‘Orientalis’ verbonden. Er komt een vrijwilligerscontract
aan te pas. Maar dat is alleen voor de verzekering is ons
‘verzekerd’. Onze vaste dag is woensdag, maar soms
wordt er ook op vrijdag gewerkt. Met opkomsten van 8
à 10 v/m zijn we niet te stuiten.
We zijn nu bezig met het opnieuw inrichten van de hellingen
van het Joodse dorp Beth Juda. Afrasteringen moesten
wijken. Vele vierkante meters brandnetel moesten
met wortel en al uitgestoken worden…. Talloze kubieke
meters takken zijn afgevoerd, bomen gesnoeid. We
hebben kruiden geplant en verlichtingspalen weggehaald
en afgevoerd. Om maar te zwijgen van het opruimwerk
na de herfst en later de storm. Tientallen kruiwagens
met blad en ander groenafval werden af- en aangereden.
Je kunt ook een paar uurtjes meedoen; het is leuk!
We hebben een echt honk in de Syrische boerderij aan
de voet van Beth Juda. ’s Woensdags om 09.00 uur
verzamelen we daar, maken een krijgsplan voor die dag
en drinken koffie. Onlangs moest er van alles gebeuren
voor een militaire oefening, zoals die wel meer gegeven

wordt in het museum. Trainingen in ‘het omgaan met
een vijandige omgeving’, las ik. Mmmm. Om daar nou
Orientalis voor uit te zoeken. Maar het is blijkbaar
traditie.
Met z’n twintigen gingen we op vier of vijf plekken aan
de slag om tuinen, pleintjes en huizen schoon te maken.
Moest toch gebeuren. Op 15 april gaan ‘we’ weer open.
Maar gewoonlijk zijn we dus als vrijwilligers op dit
moment boven het Joodse dorp bezig. Daar maken we
de grond geschikt voor een permacultuurtuin en we
werken ook aan een herleving en een uitbreiding van de
kruidentuin en aan wijnranken. In de oude wijnpers bij
Beth Juda kan je met blote voeten druiven pletten….als
we die hadden. Nu staat er vaak alleen regenwater in.
Het zou natuurlijk schitterend zijn als we daar trossen
uit onze eigen wijngaard zouden kunnen gaan persen.
Misschien een mooi samenwerkingsidee voor het
Nederlands Wijnbouwcentrum in Groesbeek…?
Er is iets in ons, de leiding en het hele museum gevaren.
Laten we het voor het gemak maar positieve energie
noemen. Er is iets op gang gekomen wat past in de
tijdgeest en wat gedijt op saamhorigheid. En wat
hoorde ik onlangs de Koning op de televisie zeggen
in het kader van NLdoet? ‘Nederland kan niet zonder
vrijwilligers, Nederland valt stil zonder vrijwilligers’. Zo
is het maar net. Wij deden ook mee.
Er zijn nog meer ontwikkelingen die passen in de
positieve energiestroom: op de politieke avond stonden
bijna alle fracties achter Orientalis. Er zijn plannen
voor tiny houses en andere duurzaamheidsinitiatieven.
En Zen Centrum Nijmegen gaat zich vestigen in het
vroegere restaurant Le souk d’orient vlakbij de ingang….
Tot slot nog een grijze fitness-trend in ons dorp:
wandelen! Er zijn wel vier initiatieven. Kijk op onze site!

