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colofon

van de redactie

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

Wij dachten: het zal wel een bescheiden nummer worden in
deze vakantie- en corona tijd.

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).
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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

En wat blijkt? Genoeg interessante gebeurtenissen en
activiteiten in ons dorp die de moeite waard zijn om te
vermelden.
Ontwikkelingen rond Orientalis, de vrijwilligersbijeenkomst van
de Bosduivel, een interview met onze oud-hoofdredacteur en
met de coördinator straatcontactpersonen, thema gerichte
wandelommetjes in ons dorp gaan weer van start, de nieuwe
wijkagent stelt zich voor, de Dorpsvereniging vraagt nieuwe
bestuursleden.
En onze vaste rubrieken: het voorwoord van de voorzitter,
de column van Dick, nieuwe bewoners uiteraard (er wordt
aardig wat verhuisd en verjongd), de vegetarische recepten
estafette en natuurlijk de Heemkundekring en de werkgroep
Duurzaamheid: die zitten nooit stil.
Kortom: aardig wat interessant nieuws dat we jullie graag
voorschotelen.
De redactie

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

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:
Annelies van Gunst bezig met het verven van de buitenkant van
De Bosduivel. (foto: Marcel Krijgsman)

van de
voorzitter
Corona blijft lastig en dus naar buiten!
We zijn nu al bijna een half jaar bezig met Corona.
Lastig en voor ons allemaal, ook in Heilig Landstichting, soms ingewikkeld. Kun je nu wel of niet samen
met vrienden in de tuin een glaasje wijn drinken?
Buiten wel, maar binnen dan? En knuffelen we onze
kleinkinderen nu wel of niet? Gaan we wel of niet in
de tuin BBQ-en met vrienden en kennissen?

Zo is er binnenkort een schaakclub die elke week
gebruik gaat maken van de grote zaal en zijn ook de
yoga-beoefenaars weer actief.
Sluit je dus aan bij een clubje of doe mee met een
wandeling door de dorpsomgeving op vrijdag! Zo
raak je in ieder geval niet in isolement en zie je en
spreek je nog eens iemand!

Zo hebben wij als bestuur van de Dorpsvereniging
ook zitten dubben over de vraag of we de viering
van Burendag op 26 september nu wel of niet
moesten laten doorgaan.
Alles afwegende kwamen wij tot de conclusie om
dat toch maar niet te doen.
Normaal komen er toch wel zo’n 50 à 60 kinderen en volwassenen naar de speeltuin en de Jeu
de Boules baan. De kans op besmetting is klein
maar wel aanwezig, dus haken dorpsgenoten in de
risicogroep af. En wie komen er dan nog wel? Staan
we uiteindelijk met een klein groepje de Burendag
te vieren?
Dat gekoppeld aan de vraag of we al dan niet met
grote tenten zouden moeten gaan werken in verband met de kans op regenbuien, bracht ons tot het
besluit om dit festijn maar een jaartje over te slaan.

Er zijn mensen die nog verder gaan en de handen
uit de mouwen steken in en om onze Bosduivel.
U zag het al op de voorkant van onze Oorschelp;
vrouwen staan hun mannetje! Een vrijwilliger die
in de kokende zomerhitte de buitenkant van ons
dorpshuis schildert. Beter kan natuurlijk niet!
En er zijn meer mensen die hun uiterste best doen
om dat dorpshuis van ons niet alleen binnen en
buiten een likje verf te geven maar ook werken aan
een mooiere en betere vloer in de grote zaal en een
stevig hek plaatsen om het parkeerterrein, enzovoorts! Hulde, lof en prijs! En natuurlijk ons aller
dank.

En wij zijn helaas niet de enige organisatie, buurt of
vereniging die zo denkt en handelt.
Ons sociale systeem raakt een beetje van slag op
deze manier.
We zijn dan ook blij met het feit dat zich in ons
dorpshuis, de Bosduivel, toch allerlei activiteiten
ontwikkelen, waarbij de afstand tot elkaar van 1,5
meter goed handhaafbaar is en er zo ruimte blijft
om elkaar te ontmoeten.

Tenslotte denkt het bestuur na over de mogelijkheid
om u op een of andere manier weer wat in beweging te krijgen. Met het draaiorgel op Koningsdag
lukte dat aardig.
We overwegen nu om weer wat anders te gaan
doen, waardoor iedereen verleid wordt om toch
even naar buiten te komen en een praatje te maken.
U hoort en ziet het rond Burendag vanzelf…De
Dorpsvereniging komt naar u toe..

Tom Smit, voorzitter
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Nieuwe bewoners*

Marino Linderhof, Nura Rutten en Chrisje | Rechterslaan 8
Het is nog fris buiten als ik via de Andreaslaan richting de Rechterslaan loop. De overburen, Barbette
en Arjan van het adres waar ik vandaag op bezoek ga, vertrekken net. De schuinoplopende voortuin
vertoont duidelijke sporen van de hittegolf in de voorbije weken. Om de voordeur van nummer 8 te
bereiken loop ik het grindpad op en dan de trap op naar de voordeur. Twee jonge donkere ogen kijken
me indringend en onderzoekend aan. Het is Chrisje die, drie maanden oud, op de arm van haar moeder
ferm de wereld verkent en dit nieuwe gezicht onderzoekt. TEKST: Wim de Vries
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Nura en Marino nodigen me uit om aan tafel te komen zitten. Marino maalt de koffiebonen en zet de koffie waardoor
we met enige stemverheffing elkaar toch verstaan. Even
later staat er een lekker bakje geurende espresso voor mijn
neus. Vanuit de achterkamer kijken we uit over de tuin
waarin een grote spar zich tot ver boven de nok van het huis
verheft. Binnen zijn duidelijk de sporen van een nog gaande
verbouwing zichtbaar: strak gestuckte helder witte plafonds,
een mooie nieuwe keuken naast ontbrekende vensterbanken en een nog te leggen tegelvloer.
Marino vertelt: ”Het huis is nog niet af al is al veel werk
verzet. Ons doel was het zover af te hebben dat met de
komst van Chrisje het huis goed bewoonbaar was en dat is
gelukt. Onze aandacht ging uit naar de geboorte van onze
dochter en toen we de draad van de verbouwing weer wilden
oppakken was er geen professional meer te vinden omdat er
door de lock-down heel veel vraag was om klussen te doen
in huis. Al doe ik veel zelf, af en toe hebben we toch echt een
vakman nodig.”
Hoe zijn jullie in ons dorp terecht gekomen?
“Dat is wel bijzonder”, zegt Nura, “dit is het huis van de oma
van Marino. We hebben, toen ze overleed, dit huis kunnen
kopen. Vooral Marino komt al van kindsbeen af in dit huis
en kent het dorp goed.” Marino vult aan: “Mijn ouderlijk huis
stond in Malden en we gingen vaak op bezoek bij oma. Ik ken
natuurlijk ook veel verhalen over dit huis en de buurt. Op de
plek van dit huis heeft ooit een dakpannenfabriek gestaan,
zo vertelde mijn oma mij. Maar ook over het huis aan de
overkant ken ik de verhalen. Ik vind het fijn om hier in dit
huis te wonen omdat het enerzijds nostalgische gevoelens
met zich mee brengt maar ook omdat ik vertrouwd ben
met dit huis en met de omgeving. Maar een flinke verbouwing was echt nodig want sinds de jaren ’70 was er niets
meer veranderd aan de inrichting. We hebben de vele kleine
kamers uitgebroken, het dak geïsoleerd, en heel gezellig
de geglazuurde dakpannen met vrienden en familie stuk
voor stuk gewassen en hergebruikt. Maar ook, minder leuk,
asbestmannetjes over de vloer gehad. We mochten ons huis

niet in en schaamden ons toen wel voor de buren. Dat is nu
achter de rug en we voelen ons hier helemaal thuis, we hebben goed contact met onze buren en vooral bij de geboorte
van Chrisje zijn we in de watten gelegd met aandacht en
cadeaus, echt heel fijn.”
“Dat was in Amsterdam, waar we samen een groot aantal
jaren woonden wel anders. Je zegt er “hallo” tegen je buren
maar verder ken je vrijwel niemand. Wat ook meespeelde
was dat je daar bijna de stad niet uit kwam omdat na een
half uur fietsen je van de ene stad zo weer de andere in
fietst. Hier is het zo fijn om zo het bos in te lopen, de natuur
is om de hoek! In Amsterdam was zo weinig buitenruimte
en in de binnenstad kwam ik bijna nooit, de Dam heb ik in
jaren niet gezien. De ring om de stad daar kwam ik veel om
met vriendinnen te gaan eten. Dat is wel wat ik mis, al die
lekkere etenstentjes, maar ja, je kunt niet alles hebben. En
niet te vergeten, ik woon nu vlak bij mijn werk, heerlijk op
de fiets. Iets minder is dat Marino nu voor zijn werk naar
Amsterdam moet reizen. Maar hij kan heel goed en veel
thuiswerken.”
Je liet net vallen dat je nu dicht bij je werk woont, waar werk
je en wat doe je daar?
“Ik werk, voor een deel van mijn aanstelling, als opleidingscoördinator bij de post-master opleiding internationale
samenwerking van de Radboud Universiteit. Deze opleiding
valt onder de faculteit Sociale Wetenschappen. Ik stel het
curriculum op en draag zorg voor de invulling van het programma door (gast)docenten uit te nodigen voor de verschillende onderdelen. En zelf verzorg ik ook vaak een deel daarvan. Het is een dynamisch vakgebied waarin de actualiteit
je soms inhaalt. Tegelijk moet je scherp blijven en de nieuwe
ontwikkelingen nauwgezet volgen. Maandag aanstaande is
mijn eerste werkdag weer na mijn zwangerschapsverlof, dat
is even wennen natuurlijk en veel regelen met oppas voor
Chrisje. Maar dat gaat vast goed met de inzet van opa en
oma’s van beide kanten en de crèche vlak bij mijn werk.”

Marino, je werkt in Amsterdam, kwam net ter
sprake. Wat voor werk doe je daar?
“Ik werk bij Mollie payments, een bedrijf met
ongeveer 200 werknemers, die samen zorgen
voor de verwerking van elektronische betalingen. Daarbinnen leg ik me toe op het bouwen
van software gericht op het verbeteren van de
uitstraling en gebruiksgemak van de kopers die
online aankopen doen. Maar het meeste werk
kan ik gelukkig vanuit huis doen. Dat lukt heel
goed hoor, ik heb beneden een werkkamer en als
ik de deur dicht doe, dan kan ik me daar heel goed
concentreren op mijn werk. Naar Amsterdam reizen hoef ik niet vaak, maar dat is overigens goed
met de trein te doen. Ik vind het echt geweldig om
te werken en daarna de draad van de verbouwing
weer op te pakken door behapbare klussen aan
te pakken. En dat lukt ons samen goed, Nura is
meer van “hup aan de slag” terwijl ik meestal wat
langer op de uitvoering wil broeden en denken.
Ja en dan is er ook nog de tuin waar we mee aan
de slag willen. Maar dat komt wel, we kunnen en
willen niet alles tegelijk.”
Veel vrije tijd gaat nu zitten in klussen in en om
het huis. Wat zijn jullie favoriete activiteiten
naast het werk?
Marino steekt van wal: “Ik ben dol op houtbewer-

king, al staat dat de laatste tijd wel op een laag
pitje. En wielrennen doe ik graag en dat kan hier
natuurlijk geweldig goed.” En jij Nura?: “Ik lees
graag, maak graag keramiek en wandelen in de
bergen vind ik super. Samen stappen we vaak op
de racefiets. Maar nu vooral met zijn tweeën de
inrichting van het huis bij elkaar zoeken, dat is
iets wat we fijn vinden om te doen.”
Jullie vertelden net dat jullie goed contact hebben
met de buren in de straat. Hoe staat het met de
rest van ons dorp? Met bijvoorbeeld de buurtvereniging en het buurthuis?
“Jazeker, we zijn lid van de buurtvereniging, dat
was een van de eerste betalingen die ik deed
toen we hier kwamen wonen. Deelnemen aan
activiteiten zat er nog niet in vanwege de zwangerschap en verbouwing. Maar we willen, als de
verbouwing achter de rug is, graag onze bijdrage
leveren aan activiteiten in ons dorp om leefbaarheid en verbinding onderling te vergroten. Schrijf
dat maar op en daar mag je ons aan houden.”
Het is vijf kwartier later als ik goedgemutst terug
wandel in de wetenschap dat ons dorp weer verrijkt is met een mooi trio nieuwe bewoners.

5

oud-hoofdredacteur en trouwe bezorger van de Oorschelp
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Afscheid van Maria Quant
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Ik ga van
alles missen
hier

Het is heet als de redactie van de Oorschelp op bezoek gaat
bij het huis aan de Andreaslaan met het bordje ‘VERKOCHT’
in de voortuin. De bomen laten door de droogte hun bladeren
vallen als was het herfst. TEKST: Wim de Vries / Miep Thuijls
Maria verwelkomt ons hartelijk met
haar bekende gulle lach en nodigt ons
uit buiten op gepaste afstand van
elkaar op het terras te gaan zitten.
Wim: “ik zag het bordje ‘HUIS TE KOOP’
en ik schrok. Hoe kan dat nou? Petja en
Maria, zo geworteld in Heilig Landstichting, kunnen toch niet zomaar
vertrekken?”
Maria: “De beslissing voelt goed maar
het is zwaar na zoveel jaar. Ik laat wel
wat achter: een jarenlange vertrouwdheid met buren, mijn hulp, en allerlei
clubjes en de bridgeclub. We zochten
een appartement en als we dat hier in
ons dorp hadden kunnen vinden dan
waren we zeker niet weggegaan. De
bedoeling was om in Nijmegen te zoeken, maar daar konden we niet vinden
wat we zochten. We hebben hier bijna
dertig jaar gewoond. Petja en ik hebben allebei in Amsterdam gestudeerd
en we zijn vanwege Petja’s baan deze
kant op gekomen. Eerst in Malden,
waar beide kinderen geboren zijn, en
later hier in de Andreaslaan.”
Waar gaan jullie naar toe?
“Al zoekende kwamen we verder van
Nijmegen af. Eerst in Oosterbeek en
toen we eenmaal de rivieren over waren zochten we meer richting Utrecht
in de buurt van de kinderen. We zagen
iets in Zeist. We gingen kijken en
moesten toen meteen een bod doen.
Ja en dan gaat het snel. Vanmorgen is
ons tweede kleinkind geboren en dat
we daar in de buurt gaan wonen, dat
voelt helemaal goed.”
Ga je de Oorschelp missen?
“Ik ga van alles missen hier. De
praatjes op straat, de contacten en
mijn clubs. Veel mensen kennen me
en dat komt door de Oorschelp. Ik

vond het leuk om mee te doen met
de oprichting van de Dorpsvereniging. Ik kwam toevallig bij het krantje.
Tien jaar lang heb ik samen met de
redactie de Oorschelp gemaakt. In
het begin was het spannend om kopij,
om onderwerpen te bedenken. Ook
spannend was of de kopij wel binnen
was op de deadline (vaak niet dus).
Wat het de moeite waard maakte was
dat er een product tot stand kwam:
na alle inspanningen lag er een krant.
Het is moeilijk uit te leggen hoezeer
het dorpsleven hier veranderd is. Er
was nauwelijks contact tussen de
mensen in het dorp. Door de dorpsvereniging is er meer verbinding gekomen.
Als voorbeeld van het eerste begin
is te noemen het organiseren van de
kunstroute, en andere vieringen ter
ere van “honderd jaar Landstichting”.
Mensen doen nu dingen samen. Er
zijn veel jonge gezinnen met kinderen
komen wonen. Daardoor is de behoefte aan verbinding ook sterk gegroeid.
Dat draaiorgel laatst dat was toch
fantastisch!
De Oorschelp is ook veranderd door de
jaren heen, wat losser misschien van
de Dorpsvereniging, er is meer hoor en
wederhoor mogelijk in bepaalde kwesties. In het begin was het zoeken naar
de rol, zowel voor de Dorpsvereniging
als voor de Oorschelp.”
Ga je in Zeist ook een Oorschelp beginnen?
“Nee, dat denk ik niet, maar ik sluit
niets uit. Ik vind het leuk om samen
met anderen iets te doen. Daar ga ik
wel weer naar op zoek.”
Wie komen hier wonen?
“Een gezin met drie kinderen, twee in
de middelbare schoolleeftijd en een
nog op de basisschool. Leuk om te

vermelden is, dat de dochter (op de middelbare school) van een klasgenoot een Oorschelp
kreeg toen ze vertelde dat ze in Heilig Landstichting ging wonen. Ik kreeg er een kick van
dat de Oorschelp zo’n plaats ingenomen heeft.
Ik vind het ook leuk voor de huidige redactie dat
het middelbare scholieren betreft. Het is pas
van de laatste jaren dat middelbare scholieren
belangstelling hebben voor de Oorschelp. Zowel
voor de Dorpsvereniging als voor de Oorschelp
was het moeilijk om die leeftijdsgroep te bereiken. Jullie moeten dit gezin maar snel interviewen als ze dat willen.”
Dat gaan we zeker doen, Maria. We wensen
jou en Petja een fijne overstap naar Zeist en
nogmaals dank voor je actieve bijdrage aan de
cohesie in ons mooie dorp.

Opera bij Orientalis
25 en 26 juli trakteerde Orientalis de bewoners van Heilig
Landstichting op een gratis voorstelling van de opera Dr.
Mirakel op het plein van Pilatus. De opera van Georges Bizet
is hertaald door Jeroen Sarphati en kreeg een creatieve

TEKST EN FOTO’S: Miep Thuijls

bewegingsregie van Panda van Proosdij. Operagezelschap
Cherubino zorgde voor een echt spektakel, prachtig gezongen, goed geacteerd. En het weer werkte ook mee!
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Voedselbos Carmelklooster
Op vrijdag 26 juni verzamelt een flinke groep belangstellenden zich bij de Bosduivel. Op het
programma staat een rondleiding door het voedselbos van het Carmelklooster onder leiding
van Marianne Habets en Helen van de Ven. TEKST + FOTO’S: Miep Thuijls en Helen van de Ven

8

Het is extreem heet en nog steeds
Corona tijd, dus we blijven anderhalve
meter bij elkaar vandaan. Iedereen
is nieuwsgierig naar dit stukje van
Heilig Landstichting waar je normaal
niet zomaar binnen komt. We zwoegen de steile Carmelweg op en staan
dan voor het prachtige witte klooster
der Ongeschoeide Carmelitessen. De
indrukwekkende voordeur met het
spiek venstertje is nog intakt net als
de hele buitenkant van het monument
met rechts de kapel en links het midden-oosterse torentje.
We laten het gebouw rechts liggen en
lopen via een schitterende tuin naar
beneden het uitgestrekte bos in. Eeuwenoude bomen ruisen boven ons. Het
voedselbos bestaat uit verschillende lagen: de hoge bomen zoals kastanjes en
walnotenbomen, de lagere fruitbomen,
grote struiken, de kleinere bessenstruiken en daaronder weer de kleinere
struikjes, de planten en de wortels.

Helen: ‘We hebben eerst fuchsia geproefd.
En inderdaad, de wilde onbespoten en onbemeste plant. Niet proeven van de gekweekte
fuchsia in de achtertuin!
Daarna de klimspinazie, vergeten groente,
klimt als klimop maar je kunt het eten als
spinazie. De Japanse bosasperge hebben
we bekeken. Nu doorgeschoten, volgend
voorjaar zijn de jonge scheuten eetbaar
als asperge. Winterpostelein hebben we
geproefd, ook een vergeten groente, je kunt
hem gebruiken voor een soepje, salade of
stamppotje.
Toen we bij de wilde frambozenstruiken
kwamen waren alle rijpe frambozen al
geplukt. Nou ja, een voedselbos is een
pluktuin!
En …. als je radijs laat doorschieten, krijg je
struikachtige planten met zaadpeulen: rattenstaartpeulen. Ze smaken als radijs.’
We passeren nog een overblijfsel van het
aquaduct en lopen dan weer terug door het
bos naar de Carmelweg. Wat een bijzondere
plek in ons dorp....

Petjil kent zijn oorsprong in de Indonesische keuken. Het is een salade van
geblancheerde groenten met pindasaus.
De pindasaus van de petjil is frisser, pittiger en dunner dan de satésaus.
De groenten zijn voor consumptie koud.
Serveer hierbij pandang of basmatirijst.

Petjil
Ingrediënten (4 personen):

vegetarische
recepten
estafette

groenten:

Dit kunnen groentenrestjes zijn of anders:
• 3 ons sperziebonen ( beetgaar koken)
• 2 ons spitskool of witte kool (blancheren)
• 125 gram tauge (blancheren )
• 2 hardgekookte eieren

Sjoerd
De pollepel geven we door aan Suzette en Sjoerd!
Uit ervaring weten wij dat zij heerlijk vegetarisch
kunnen koken.

Petjil saus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

halve pot pindakaas met stukjes noot
1 theelepel trassi
1 fijn gesnipperde ui
2 teentjes knoflook
2 theelepels sambal manis
2 theelepels bruine suiker
1 theelepels kentjoer
damon salam
zout
olie (2 eetlepels)
ketjap manis scheut
water voor het dunner maken van de saus

Bereiding:

1. Bak de ui, geperste knoflook en trassi in de olie
tot de uien glazig zijn. Roer hier de pindakaas
doorheen. Voeg suiker en zout naar smaak toe.
Maak de saus af met de kentjoer, ketjap en het
water. Laat de saus niet teveel indikken. Petjil
saus is dunner dan de saté saus.
2. Leg wat groenten over de warme rijst en schenk
hierover wat petjilsaus. Strooi hier wat gefruite uitjes en met de hand fijngemalen emping
overheen en zet als bijgerecht kroepoek erbij. Je
kunt dit ook zonder rijst eten.
Heerlijk gerecht voor de warme zomeravonden!
Selamat makan !
Hendrik en Sonja Adriaansens
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Activiteiten in de Bosduivel van start
Maandagavond 31 augustus verzamelen zich zo’n 20 vrijwilligers bij de aftrap van de
najaarsactiviteiten in de Bosduivel. TEKST: Wim de Vries
Han van Wijk, voorzitter van Stichting de Bosduivel, opent
de bijeenkomst en bedankt de vrijwilligers die de grote zaal
van binnen en van buiten een flinke opknapbeurt hebben
gegeven. Het ziet er geweldig uit, was zijn mening: frisse
kleuren, een nieuwe vloer en een uitstaling die past bij de
rest van ons dorpshuis. Wim de Vries gaat in op de functie
van de Bosduivel in ons dorp en de visie dat de Bosduivel
voor en door de bewoners van ons dorp gebruikt wordt.
Wim Wispelweij geeft een overzicht van de gebruikers: gym,
bridge, luisteren naar muziek, yoga, museumclub, leeskring,
ondernemerscafé en wandelclub passeren de revue. Voor
een compleet en actueel overzicht ga naar de website:
www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl
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De vrijwilligers in de zaal komen met een groot aantal
ideeën: spelletjesmiddag of -avond voor jong en oud, een
repaircafé, een tuinonderhoudclub, een cursus schilderen en
fotografie, een filmmiddag voor de jeugd, afhaalpunt voor

lokaalgroentepakket en een koffietafel. Lies van Campen
geeft aan dat de bibliotheek weer op orde is gebracht en
bewoners boeken kunnen lenen.
De avond wordt afgesloten met de vraag aan de vrijwilligers
wie zich beschikbaar stelt om de geschetste activiteiten te
organiseren of meer informatie wil hebben. Onder het genot
een drankje (op 1,5 m) komt het tot een levendige uitwisseling over de uit te voeren werkzaamheden voor vrijwilligers.
En dat leidt tot een aantal bewoners die zich actief gaat
inzetten binnen ons dorpshuis.
We zijn overigens nog steeds op zoek naar bewoners die een
actieve bijdrage willen leveren! Aanmelden als vrijwilliger?
Ideeën voor activiteiten in de Bosduivel? Ga naar de website: www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl en vul het
formulier in: aanmelding vrijwilliger.

Kennismaking
met de nieuwe Orientalis-top
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Op 13 juli is het zover. Walter Hamers, de nieuwe bestuurder van
Orientalis, komt krap 14 dagen na zijn aantreden naar de Bosduivel voor
een kennismaking en een eerste gesprek over de ideeën en adviezen
vanuit de bewoners uit os dorp. Vanwege Corona is het maximum
aantal deelnemers gesteld op 35. En die waren er dan ook. Een verslag.
TEKST: Caroline Wienen en Jan de Koning

Operationeel directeur en bestuurder
Walter Hamers is sinds 1 juli 2020 bestuurder van Orientalis voor 1 dag per week. Tot
september 2021 is hij ook nog bestuurder bij
Talis Wooncorporatie en tot 1 oktober van
dit jaar voorzitter van de Vierdaagsefeesten.
Walter is maatschappelijk betrokken en vindt
cultuur belangrijk. Hij kijkt ernaar uit om
samen met zoveel mogelijk stakeholders te
onderzoeken hoe Orientalis geactualiseerd
kan worden en een levensvatbare doorstart
kan maken.
Hans Jansen is vanaf 1 juni directeur van het
Museumpark. Hij runt een organisatie/ en
evenementen-bureau en voelt zich aangetrokken tot maatschappelijke thema’s.
Hij heeft er plezier in om organisaties een
duwtje in de goede richting te geven en is
voortvarend aan de slag gegaan met het
programma “Zomerkriebels”. “Zo’n actie was
hoognodig na een sluiting van drie maanden.”
Directeur en bestuurder hebben ieder een
speciale taak. Walter ziet de bestuurlijke
continuïteit als zijn opdracht. “Denk daarbij
aan de museale identiteit en de lobby bij
overheden, financiers en organisaties.” Hans
is meer van de operationele museumexploitatie en programmering.

Proces en inhoud van het dorpsadvies
De projectgroep licht toe hoe het dorpsadvies tot stand is gekomen en wat de
kernpunten zijn. (zie ook https://dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/betrokkenheid-dorpsbewoners/). Al sinds eind 2018
wordt gesproken over de toekomst van
Orientalis. De gemeente kende in 2019 een
subsidie toe op voorwaarde van betrokkenheid van dorpsbewoners bij de plannenma-

kerij en voldoende co-financiering voor die
plannen. De zorgen en ideeën van bewoners
zijn met een enquête in beeld gebracht en in
diverse bijeenkomsten hebben werkgroepen
en een projectgroep de aanzet gegeven tot
een formule en geadviseerd over de uitwerking daarvan.
Het dorp ziet een spiritueel museumpark
als een optie die op termijn levensvatbaar
zou kunnen zijn. Het gaat om beleving en
bewustwording van de spirituele identiteit
aan de hand van actuele maatschappelijke
thema’s in een inspirerende natuurlijke omgeving met diverse tuinen, een park en een
voedselbos. Het advies is om te onderzoeken
of het museumpark door meerdere kleine
bedrijven en organisaties geëxploiteerd
kan worden, in tegenstelling tot de huidige centrale exploitatie. Het dorp vindt dat
Orientalis meer gebruik zou kunnen maken
van de beschikbare expertise in HLS en dat
de samenwerking met maatschappelijke
organisaties hoge prioriteit moet krijgen.

DISCUSSIE
De belangrijkste vraag wordt uiteraard als
eerste gesteld: “Wat gaat Orientalis doen
met het dorpsadvies?” Kort gezegd is het
antwoord dat het advies niet bindend is.
Walter Hamers geeft wel aan dat het dorp
een gedegen advies heeft gegeven. en dat
hij het dan ook zeer serieus neemt. Aan de
andere kant maakt hij ook duidelijk dat hij
als bestuurder het dorpsadvies tegen een
aantal andere belangen moet afwegen. Hij
benadrukt dat het bestuur op korte termijn
zal aangeven wat er wel of niet wordt overgenomen en waarom.
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Meer inhoudelijk is de vraag of het traditionele educatieve
religieuze aspect wel voldoende wordt meegenomen.
meegenomen Volgens Hamers heeft hij de educatieve en religieuze aspecten
wel degelijk op het netvlies. “Het gaat hier in wezen om de
identiteit. Zowel het historische verhaal op het gebied van
devotie, het Oosten en de Oecumene, als de oriëntatie op
multiculturele en ecologische aspecten, en vrede vormen
een “uitzonderlijk erfgoedensemble” en verdienen dus een
plek in de museale programmering.” Hoewel in het dorpsadvies -naast de ontwikkelingslijn ‘Circle of life’- ook een lijn
‘Rentmeesterschap’ wordt geschetst, vindt Hamers de
identiteit, zoals omschreven in het dorpsadvies, nog niet
robuust genoeg. “Ik moet er wel mee naar de overheid om
hen te overtuigen van de zin en noodzaak om in het project
te investeren.” Orientalis is het oudste openluchtmuseum
van Nederland, maar krijgt niet of nauwelijks structurele
exploitatiesubsidie.
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En hoe zit het met de historische gebouwen van Orientalis?
Passen deze nog wel in de toekomstige opzet van het museumpark? Hamers: “In het oorspronkelijke toekomstplan zijn
de gebouwen opgenomen in de Circle of Life. Het Rentmeesterschap dat daaraan is toegevoegd zie ik als een mooie
aanvulling en als verbindend element. En ja, er zal veel tijd
en geld nodig zijn om die gebouwen geschikt te maken voor
het activiteitenniveau dat men in Orientalis voor ogen heeft.
Maar de 29 erfgoederen van het park hebben rijksmonumentale waarde en vormen samen met de identiteit en de
natuurlijke omgeving een uitzonderlijk erfgoed. En dat willen
we in stand houden.”
Vakantiewoningen? Een heet hangijzer is de door de vorige
directie geplande bouw van vakantiehuizen in het park. In
de enquête gaven de dorpsbewoners aan dat zij die niet zien

zitten, tenzij die accommodatiefunctie functioneel samenhangt met de thematische activiteiten in het park. Ook over
de locatie “parkeerterrein” denkt de projectgroep duidelijk
anders dan in het Toekomstplan is aangegeven. In het advies wordt hier dan ook niet meer over gesproken. Hamers
merkt op dat: “de robuustheid van het museale programma
in het dorpsadvies te weinig basis biedt voor een solide
financiering van benodigde investeringen.”
Hoe zit het met de financiering? Voor een duurzame
exploitatie zijn investeringen van enkele miljoenen euro’s
nodig. Het museale programma uit het dorpsadvies heeft
op inhoud het hart van Walter Hamers gestolen. Maar hij
zal wel moeten bekijken of dit programma past binnen de
culturele infrastructuur van provincie en de landelijke openluchtmusea. “Ergens zal het geld vandaan moeten komen,
en daarvoor moet het aansluiten bij landelijk beleid. Maar
ik denk ook aan landelijke financiers zoals bijvoorbeeld de
Postcodeloterij, crowdfunding en particuliere investeerders.
Om dat te realiseren is de verdieping van het museale programma hard nodig.”
Uitnodiging Aan het eind van de avond nodigt Walter HaUitnodiging.
mers de dorpsbewoners uit om een traject te starten waarin
de adviezen en de exploitatiemodellen uit het dorpsadvies
op haalbaarheid worden getoetst, ervan uitgaande dat het
museumpark ongeveer € 10 miljoen nodig heeft. Deze uitnodiging heeft geleid tot drie werkgroepen: een groep zal zich
met de verdieping van de identiteit en alternatieve exploitatiemodellen bezig gaan houden. Een tweede groep gaat aan
de slag met de ecologische inrichting van het museumpark.
En de derde groep onderzoekt de haalbaarheid van een
verblijfsfunctie in het park en een alternatieve parkeervoorziening.

de ontwikkelingen gaan snel bij Museumpark Orientalis. Dat bewijst onderstaand persbericht wel:

Corona dwingt Orientalis tot versnelde sanering.
Orientalis alleen nog open voor groepen en speciale momenten
De corona pandemie heeft ook zijn weerslag op de bezoekersaantallen bij Museumpark Orientalis. Significant minder
bezoekers bezochten het museumpark; met name het
wegblijven van schoolgroepen zorgde voor een flinke daling.
Het zomer-evenement trok weliswaar veel bezoekers maar
was onvoldoende om de eerste helft van het jaar positief
af te sluiten. Door de moeilijke situatie moet Museumpark
Orientalis een aantal ingrijpende maatregelen nemen om
het hoofd financieel boven water te houden.

Vanaf 1 oktober alleen open voor scholen
Museumpark Orientalis sluit per 1 oktober de deuren voor
individuele bezoekers. Vanaf die datum is het park alleen
toegankelijk voor scholen. Tijdens het winterevenement
“ Feest van Licht” is het Museumpark wel weer open voor
individuele bezoekers. Het “ Feest van Licht” begint op 18
december.

Mes in de exploitatie
Een tweede maatregel is de sanering van de exploitatie. De
formatie wordt ingekrompen en tijdelijke contracten worden
niet verlengd. Huisvestingskosten en vaste lasten worden
gereduceerd. Gekeken wordt of de dieren elders ondergebracht kunnen worden.
De sanering van de exploitatie is nodig om een toekomstbestendige basis te leggen voor Museumpark Orientalis en
doorstart te realiseren. Het Museumpark wil de nadruk leggen op speciale momenten en evenementen die passen bij
de identiteit van het Museumpark, zoals Kerstmis en Pasen
Andere aansturing
Om deze sanering naar een sterk afgeslankte organisatie
door te voeren en vervolgens stap voor stap te bouwen
aan een toekomstbestendige exploitatie is er volgens het
bestuur van het Museumpark behoefte aan een andere aan-

sturing van de organisatie, die meer aan externe partners
uitbesteedt in plaats van zelf uitvoert.
Toekomst
Walter Hamers, bestuurder:
“Feitelijk sluiten we een maand eerder voor individuele
bezoekers dan andere jaren. Essentie is dat we op een
andere manier gaan werken. Op vaste momenten bieden we
een museumprogramma aan dat past bij de identiteit van
het Museumpark. Dat doen we met externe partners, met
evenementen, een educatief programma en seizoens-activiteiten. Zo’n flexibele werkwijze is een goede basis voor het
Toekomstplan waar gemeente, provincie en dorpsgemeenschap enthousiast over zijn. Dit is nodig om een goede bodem te leggen voor dat toekomstplan. En voor de helderheid:
dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we hulp bij nodig”.

Nieuw bestuurslid & secretaris gezocht!
Kom jij het bestuur van de Dorpsvereniging versterken?
In 2021 loopt de bestuurstermijn af van zowel onze secretaris Paul van Vliet als van ons bestuurslid Josine de Groot.
Beiden hebben zich dan in twee termijnen van 3 jaar met
hart en ziel voor het bestuur van de dorpsvereniging ingezet.
We moeten dus op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wie
van de “nieuwe mensen” die in ons dorp zijn komen wonen
en die met een frisse blik kunnen kijken mogen we verwelkomen?
Of wil jij juist omdat je al lang hier woont een bijdrage leveren aan het welbevinden en het welzijn van jouw dorpsgenoten?
We vergaderen eenmaal per maand en we organiseren de
jaarlijkse Burendag (die helaas dit jaar niet doorgaat..), de
nieuwjaarsbijeenkomst, informatiebijeenkomsten over bijv.
Orientalis, de ondernemersbijeenkomsten (eerste vrijdagmiddag van de maand), het Duivelspotje (maandelijkse
maaltijd aansluitend aan ondernemersbijeenkomst), etc.
We hebben een dorpsagenda opgesteld voor de komende
jaren waarin we verschillende thema’s uitwerken (duurzaamheid, bewegen, veiligheid, samen en jong).
Wil je graag wat van je beschikbare tijd en energie steken in
het organiseren van leuke dingen en daarmee bijdragen aan
de leefbaarheid van ons dorp?

Voor wat betreft de taken van
de secretaris:
• Jij organiseert de vergaderingen, je verzorgt een
agenda en doet verslag
van de vergadering.
• Je beheert de mailbox
van de dorpsvereniging
en zorgt dat de vragen
beantwoord worden
waar je kan, of de mails doorgestuurd worden naar de
betreffende personen.
• Je houdt het digitale archief bij.
• Samen met de andere bestuursleden stel je jaarlijks
een vergaderschema op en maak je een opzet voor
het jaarverslag.
Vind je van jezelf dat je een betrokken inwoner bent van het
dorp, of wil je dat graag worden?
Wil je meer informatie over deze vacature of je meteen
aanmelden?
Neem dan contact op met onze voorzitter Tom Smit:
tomcatsmit@icloud.com
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Nieuwe bewoners**

Edwin Poppe, Annika, Jilles, Helena, Matilda en Lucie | Joanneslaan 17
“Lucie was al snel dik bevriend met Abe, de hond van de buren, twee deuren verderop.” Lucie, een
vriendelijke witte, Zwitserse herdershond drukt zijn neus in mijn hand, alsof hij zeggen wil: “Welkom
in ons huis”. “Sorry dat ik iets later ben, maar we werden opgehouden door Lodewijk, een andere hond
uit de buurt,” verontschuldigt Edwin zich. “Nee, jij bleef maar praten met die mijnheer”, zet Helena de
toon. Ik hoefde niet ver te lopen om kennis te maken met de familie Poppe, mijn nieuwe achterburen.
De sfeer in het huishouden is gezellig en ontspannen. TEKST: Jan de Koning
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“En we hebben weer een nieuwe route gevonden”, weet Helena (9, groep 6).”We waren bij de But en kwamen uiteindelijk
vlak bij het Canadese kerkhof uit,” vult vader Edwin (53) aan.
“Ik dacht toen wel, we zijn nog een heel end van huis; maar
toch weer een mooie ronde gevonden.” Het gezin woont
net een maand in Heilig Landstichting en is voortdurend
op verkenning naar nieuwe wandelroutes. En mede dankzij
Lucie raakt de familie snel ingeburgerd. “Die honden ruiken
even aan elkaar en weten dan dat het wel goed zit. Zo laat
Lucie zichzelf al uit om met Abe van de buren op het veldje
te ravotten.”
Het buitenleven is een belangrijke factor in het gezinsleven.
Reislustig trekken zij er zo vaak als mogelijk met de oude
camper op uit. Liefst naar de bergen, op kleine campings, om
lange wandeltochten in de Alpen, of de Pyreneeën te maken.
“En vorig jaar hebben we met de kinderen een fantastische
reis in Costa Rica gemaakt,” vertelt Annika (45). “Maar ook
in Schoorl kunnen we geweldig genieten van de zee en de
duinen. Als het maar buiten is.” Die liefde voor buiten, groen
en wandelen heeft er uiteindelijk ook toe geleid dat zij in
HLS zijn neergestreken. “Hoewel we in eerste instantie niet
aan verhuizen dachten, gebeurde wat typisch bij ons hoort:
op pad gaan en onderweg de richting of het doel, of beiden
aanpassen omdat er nieuwe ideeën opborrelen.”
“Na de verbouwing van de zolder in de Hazenkamp, kwamen
we erachter dat er een flinke meerwaarde op ons huis zat en
dat we ons dus konden veroorloven om dichter bij de natuur
te gaan wonen.” Toen is het balletje gaan rollen. Annika
herinnert zich de eerste bezichtiging op een regenachtige,
sombere decembermiddag nog. “Ondanks de dreigende
lucht, de schrootjes, het schoon metselwerk en de trieste
aanblik van de tuin voelde het huis meteen helemaal OK!”
Het was wel een klushuis en er is dus veel aan vertimmerd,
maar met een prachtig resultaat waar de hele familie met
volle teugen van geniet.

snuiven. Zo hebben zij elkaar leren kennen in Doornroosje.
“En vonden jullie elkaar meteen leuk?” neemt Matilda het
interview over. Maar dan is het tijd voor de kids om andere
dingen te gaan doen.
“Onze professionele achtergrond? Ik werk bij de Universiteit van Utrecht op het gebied van interdisciplinaire sociale
wetenschap en geef colleges over migratie, integratie en
de rol van religie daarbij. In mijn promotiewerk heb ik de
relaties tussen Rusland en de autochtone bevolking van
diverse Russische republieken onderzocht.” vertelt Edwin.
Annika heeft sinds drie jaar samen met een collega haar
eigen praktijk als klinisch psycholoog. “Wij hebben een grote
praktijkruimte en doen veel groepstherapie, in de coronatijd

ging dat uitstekend.” En op mijn vraag hoe dat zelfstandig
werken bevalt gaat een enthousiaste duim omhoog achter
een brede glimlach.
Voor ‘het fotomoment’ lopen we naar buiten, de tuin in. Na
verschillende poses geprobeerd te hebben, bekijken we de
plekken waar moestuin, houtstapel en composthoop komen.
Ook de haagbeuk die veel licht wegneemt van het terras en
het zwembad en de overdaad aan notenbomen passeren
de revue. Een sappige regenbui drijft ons weer naar binnen.
Daar draaien Edwin en Annika de rollen om en vertel ik over
mezelf en mijn achtergrond. Als de regen ophoudt, het loopt
dan al tegen enen, neem ik afscheid, maar niet zonder de
afspraak om elkaar binnenkort weer te ontmoeten.

Ook de kinderen vinden het nieuwe huis heerlijk; geen probleem met aanpassen; en vriendjes komen maar wat graag
spelen, want: “we hebben een zwembad en een voetbalveldje in de tuin en ik ben een hele legostad aan het bouwen.”
glundert Jilles (11, groep 8). Eigenlijk was de legokamer
bedoeld als Edwins werkkamer, dus daar moet nog wel
even een oplossing voor worden gevonden, voor dat hij weer
met zijn online colleges kan beginnen. Jilles vindt werken
met hout geweldig en is druk in de weer met timmeren van
vogelhuisjes, kruidenrekjes en wat hem maar onder zijn zaag
en hamer komt. Verder zit hij in de hockeyselectie van de D1,
houdt hij van boogschieten en speelt gitaar. Ja, Jilles heeft
echt geen tijd om zich te vervelen. Hoe dat met de meisjes
zit?

15

Helena kijkt op van haar Donald Duck “Ik ben bij hockey en
speel cello. Misschien mag ik binnenkort meespelen in het
Keizerstads Jeugdorkest; dat zou wel heel erg cool zijn. Maar
buiten spelen vind ik ook erg leuk.” “En jij, Matilda (8, groep
5)? ““ Ook hockey, en ik zing heel graag.” Op mijn vraag of ze
soms al samen als trio hebben gespeeld en gezongen is er
even geharrewar tussen de kinderen over ieders muzikale
talenten, maar daar komen broer en zussen samen wel uit.
Met zijn drieën fietsen ze dagelijks naar hun ‘oude’ school
in de Hazenkamp. “Geen probleem, want we kennen de weg
goed, en soms fietsen we met vriendjes of vriendinnetjes
samen.”
En de hobby’s van de ouders? Annika kookt en bakt graag
en uitgebreid. In de tuin beperkt zij zich tot het grovere werk
zoals snoeien, grasmaaien en ontspannen met een boek.
Het meer verfijnde tuinwerk is in handen van Edwin en Jilles,
hoewel Matilda ook moestuinambities heeft. In elk geval
heeft iedereen deze zomer genoten van de overdaad aan
rode bessen en bramen uit het bos. “Alles op, nog voor dat
we zelfs maar op de gedachte kwamen om er sap of jam
van te maken.” Samen gaan Annika en Edwin, behalve naar
buiten, ook graag naar concerten en theater om er cultuur te

Bezorger gezocht voor de Rozet in
Heilig Landstichting. Meer info:

Bezorgdienst Elyseese Hof
Richard Moleman
Tel. 06-23502075
bezorgdienstderozet@gmail.com

TEKST: Caroline Wienen

Voor de oplettende fietser of wandelaar langs de
Meerwijkselaan is het inmiddels geen verrassing
meer: er wordt op zondagochtend van 09.30 uur
tot 11.00 uur heftig gesport ter hoogte van de
zij-ingang van Orientalis.
Het blijkt dat ook op de woensdag en vrijdagavonden van 19.30 uur tot 21.00 uur aan de nodige spierkracht en conditie wordt gewerkt.
De redactie van de Oorschelp was nieuwsgierig
en is op onderzoek uit geweest.
We hebben ontdekt dat het hier gaat om een
survivalclub: 7 Hills Survival.
Het leek ons goed om onze extreem sportieve
dorpsbewoners hierop te tippen.
7-Hills Survival nodigt je van harte uit om een
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keer een training mee te beleven, want dat is het.
De survivalrunsport is niet zomaar een sportbeoefening maar het is een belevenis op zich.
Er zijn groepen voor beginners, gevorderden en er
is een jeugdgroep (vanaf 8 jaar).
Kom maar op als je durft !
Voor meer informatie: www.7hillssurvival.nl en
email-adres: info@7hillssurvival.nl
Volgens die website is het mogelijk om op de
volgende momenten te trainen:
woensdag: 19:30-21:00 uur
vrijdag: 19:30-21:00 uur (vrije training)
zondag: 09:30-11:00 uur
zondag: 09:30-10:30 uur (jeugd)

Golfdag Heilig Landstichting 19 september
Wij hebben vanwege de afgelopen hittegolf de HLS golfdag van afgelopen 8 augustus kunnen
verschuiven naar zaterdag 19 september. Degene die zich al opgegeven hebben zijn op de hoogte
en de meesten spelen weer, maar nieuwe aanmeldingen zijn nog steeds welkom.
Bert Peters

zaterdag 3 oktober 2020

Wat ruist er door het struikgewas?!

Historische excursie in het Mariënbosch

De Oorschelp | nummer 56 | september 2020

De Heemkundewerkgroep Heilig Landstichting houdt op zaterdag 3 oktober
een wandelexcursie in het Mariënbosch, onder leiding van Klaas Bouwer.
Deze excursie was gepland op 18 april,
maar moest worden uitgesteld in
verband met de coronacrisis. In september verschijnt het boek van Klaas
Bouwer “Bij de boom van Maria; de
geschiedenis van Mariënboom en het
Mariënbosch”.
Oud-Mariënboom (thans uitvaartcentrum Klopper & Kramer) is in de
15de eeuw ontstaan als kapel van de
Nijmeegse Broerenkerk en eeuwenlang
hoorde het Mariënbosch bij de latere
buitenplaats Oud-Mariënboom.
De excursie gaat onder meer over de
Mariaboom, de bijzondere historische
lanenstructuur, merkwaardige heuvels

en bijzondere boomsoorten. Ook de
geschiedenis van het bos in en na de
Tweede Wereldoorlog komt aan bod.

Datum:
zaterdag 3 oktober 2020
Tijd:
10.30 tot ca. 12.30 uur
Plaats van samenkomst:
ingang van het Mariënbosch
aan de Groesbeekseweg
naast de “Paardenweide”
(beperkte parkeerruimte).
Maximum aantal deelnemers in verband met de
coronaregels 15; bij overtekening volgt er mogelijk
een tweede excursie op een
nader te bepalen dag.
Aanmelding vóór 21 september bij
k.bouwer7@gmail.com
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Nieuws over onze BIEB
Wat is het al lang geleden dat Joost Meuwese de boekenkasten voor de Bieb heeft getimmerd en Dries van Agt de
Bieb geopend heeft.
Ondertussen zijn er heel veel boeken gedoneerd en heel veel
dorpsbewoners hebben hier gebruik van kunnen maken.
We hebben een actieve Bieb-commissie die onlangs de
draad weer heeft opgepakt. Veel oude boeken zijn verwijderd, de planken schoongemaakt en we zijn nu bezig er weer
systeem in te krijgen en de boeken te categoriseren en op
alfabet te zetten.
We krijgen vaak de vraag: wanneer is de Bieb open? Op dit
moment is er veel gaande in de Bosduivel en is er bijna
dagelijks wel iemand van het beheer aanwezig en verder is
de Bieb open als er activiteiten zijn. Dus kijk op de website
van de dorpsvereniging of er activiteiten zijn. Zo ja dan kunt
u naar binnen. In de boekenkast ligt een schrift waarin u de

titel van het boek en uw naam en telefoonnummer in kunt
schrijven.

Foto’s van de oude toegang tot het klooster en de kapel (vorige pagina), de binnenplaats, de achtergevel die vroeger nog wit was,
een gang met de cellen, de refter, de kapel en de banken in de kapel waarop de nonnen zaten.

Als u uw boekenkasten wilt opschonen of u gaat verhuizen
dan kunt u bij ons uw boeken kwijt. De boeken moeten
actueel zijn en in prima staat verkeren. U kunt bellen naar
Margreet Mooren, 06-45541612, en dan kom ik graag even
bij u langs om te kijken of we de boeken kunnen gebruiken
en neem ik ze mee.
De Bieb-commissie:
Marion de Jonge
Loes Boerboom
Christianne de Meijer
Lies van Campen
Margreet Mooren
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Uit de oude doos
Eerder in deze uitgave
van De Oorschelp
berichtten we over
een excursie door
het voedselbos
van het voormalige
Carmelklooster.
Op deze pagina’s laten
we wat foto’s zien
van hoe dit klooster er
vroeger uit zag.

Landschapsparade 2020

Het is extreem heet en nog steeds Corona tijd, dus we
blijven anderhalve meter bij elkaar vandaan. Iedereen is
nieuwsgierig naar dit stukje van Heilig Landstichting waar
je normaal niet zomaar binnen komt. We zwoegen de steile
Carmelweg op en staan dan voor het prachtige witte klooster der Ongeschoeide Carmelitessen. De indrukwekkende
voordeur met het spiek
venstertje
is nog
intakt net als de
TEKST:
Helen van
der Ven
hele buitenkant van het monument met rechts de kapel en
links het midden-oosterse torentje.
Op zondag 4 oktober wordt op de
Holthurnsche Hof in Berg en Dal de
We laten het gebouw rechts liggen en lopen via een schitLandschapsparade 2020 gehouden.
terende tuin naar beneden het uitgestrekte bos in. Eeuwenoude bomen ruisen boven ons. Het voedselbos bestaat
Zin in een excursie met de boswachter,
uit verschillende lagen: de hoge bomen zoals kastanjes
een verhalenroute of een wijnproeen walnotenbomen, de lagere fruitbomen, grote struiken,
verij? Willen jullie kinderen meedoen
de kleinere bessenstruiken en daaronder weer de kleinere
aan een avonturentocht? Schrijf je
struikjes, de planten en de wortels.
dan tijdig in, want deze corona-editie
van de parade is niet vrij toegankelijk.
Helen: ‘We hebben eerst fuchsia geproefd. En inderdaad, de
Het aantal deelnemers is beperkt en
reserveren is verplicht.
Het programma wordt vanaf 7 september bekend gemaakt op www.
landschapsparade.nl

wilde onbespoten en onbemeste plant. Niet proeven van de
gekweekte fuchsia in de achtertuin!
Daarna de klimspinazie, vergeten groente, klimt als klimop
maar je kunt het eten als spinazie. De Japanse bosasperge
hebben we bekeken. Nu doorgeschoten, volgend voorjaar
zijn de jonge scheuten eetbaar als asperge. Winterpostelein
hebben we geproefd, ook een vergeten groente, je kunt hem
gebruiken voor een soepje, salade of stamppotje.
Toen we bij de wilde frambozenstruiken kwamen waren alle
De parade is ook een wandelevenerijpe frambozen al geplukt. Nou ja, een voedselbos is een
ment. We moeten immers vieren dat
pluktuin!
Berg en Dal is uitgeroepen tot Wandelgemeente 2020 en dat de N-70 dit jaar
En …. als je radijs laat doorschieten, krijg je struikachtige
50 jaar bestaat!
planten met zaadpeulen: rattenstaartpeulen. Ze smaken als
radijs.’
Vanuit de verschillende dorpen lopen
groepjes wandelaars via de mooiste
We passeren nog een overblijfsel van het aquaduct en lopen
routes naar de Holthurnsche hof
dan weer terug door het bos naar de Carmelweg. Wat een
en worden daar feestelijk onthaald
bijzondere plek in ons dorp....
(natuurlijk volgens de RIVM- richtlijnen). Ook in ons dorp is al een groepje
geformeerd, maar we kunnen nog wel
wat aanwas gebruiken. Als je je aan
wilt sluiten, mail even naar:
helenvanderven@gmail.com

Goed nieuws voor alle natuur (en wijn) liefhebbers!

Vegetarische week
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De activiteiten voor Burendag 2020 zijn dan misschien deels vervallen maar de
vegaweek kan, net als aanplanten van het bijenlint, gelukkig gewoon doorgaan!!!
Een week lang met heel veel dorpsgenoten tegelijk, geen vlees of vis eten is super
duurzaam en nog nooit zo lekker geweest.
De werkgroep Duurzaamheid Heilig Landstichting roept voor de derde keer iedereen
uit ons dorp op om mee te doen met de vegetarische week. Ook als je al vegetariër of
flexitariër bent kun je natuurlijk meedoen. Start zaterdag 26 september 2020.
TEKST: werkgroep Duurzaamheid Heilig Landstichting

Om jullie op voorhand al lekker te maken willen
we nu al het menu voor die week met jullie
delen.
Het kan niet anders dan dat het water je al in
de mond loopt bij het zien van zoveel lekkere
gerechten.
Dit staat er allemaal op het menu vanaf 26
september:
Dag 1:
Vooraf:
Hoofd:

20

Courgettesoep met hazelnoten
Quinoa met bloemkool, granaatap
pel en pistache

Dag 2:
2
Hoofd:
Toetje:

Pizza
Meringueroom met passievruchten

Dag3:
Hoofd:
Toetje:

Cherrytomaten in kaas uit de oven
Vijgentaartje

Dag 4:
Vooraf:
Hoofd:

Groene salade met gepocheerd ei
Curry met rode linzen

Dag 5:
Vooraf:
Hoofd:
Dag 6:
Hoofd:

Carpaccio van vleestomaten
Pastinaakstamppot met rode uien
jus

Toetje:

Bietjesrisotto met geroosterde
amandelen
Warm appeldessert met walnoten

Dag 7:
Hoofd:
Toetje:

Pasta Norma met aubergine
Orange brûlée

We hopen dat we met deze heerlijke gerechten
extra veel dorpsgenoten kunnen verleiden om
aan te haken.

En we maken het ook dit jaar weer zo gemakkelijk mogelijk om deel te nemen:
• Je ontvangt het unieke kookboekje helemaal gratis.
• We stellen de boodschappenlijst beschikbaar (inclusief wat nodig is uit de voorraadkast).
• En we proberen om voor de liefhebbers
pakketten te laten samenstellen met
zoveel mogelijk lokale ingrediënten voor de
gerechten. We houden jullie op de hoogte
als dat gaat lukken en dan kun je je daarvoor inschrijven als je dat wil.
Zin in en nu al opgeven? Dat kan.
Stuur een mail met je naam, adres, telefoonnummer en met hoeveel personen je wilt
meedoen naar onze dorpsomroeper:
dorpsvereniging@gmail.com
Dan zorgen wij dat jij en jouw huisgenoten als
deelnemer worden geregistreerd.
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TEKST: Frans Geertsen, secretaris Heemkunde werkgroep

Nieuws van de Heemkundewerkgroep
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Op 25 september verschijnt van
de hand van Klaas Bouwer een
nieuw boek, met als onderwerp
de geschiedenis van Mariënboom
en het Mariënbosch. Het boek
omvat 244 pagina’s en is in full
colour en gebonden uitgevoerd.
Het bevat meer dan 100
illustraties, waarvan vele nooit
eerder zijn gepubliceerd.
Het kost € 22,50 en is in alle
boekhandels verkrijgbaar. Het
boek wordt uitgegeven door
Boekhandel Roelants/De oude
Mol in Nijmegen, in samenwerking
met de heemkundewerkgroep
Heilig Landstichting.
In “Bij de boom van Maria” wordt de rijke
geschiedenis van twee bijzondere huizen en
een bosterrein aan de Groesbeekseweg in
Nijmegen beschreven, die nauw met elkaar
zijn verbonden.
Het gaat ten eerste om de voormalige buitenplaats Oud-Mariënboom, ontstaan uit de
middeleeuwse kapel ‘Mariënboomken’ van de

Broerenkerk in Nijmegen. De kapel is al lang
verdwenen, maar de Mariaboom, een linde,
staat nog steeds fier in het Mariënbosch. Alle
bewoners en eigenaars van villa Oud-Mariënboom passeren de revue; een bonte stoet van
rijke handelslieden, adellijke families en ook
twee charlatans.
In 1910 heeft de toenmalige eigenaar van
Oud-Mariënboom naast Oud-Mariënboom
hotel-pension Mariënboom laten bouwen.
Zowel succesvolle als minder geslaagde
hoteliers hebben het hotel geëxploiteerd. In
de jaren vijftig van de vorige eeuw werden er
Indische Nederlanders ondergebracht.
Het derde onderwerp van dit drieluik is het
met Mariënboom verbonden bosgebied het
Mariënbosch, met daarin gelegen het gelijknamige klooster-internaat Mariënbosch (1924).
Het bosterrein heeft vanaf de middeleeuwen
een boeiende ontwikkeling doorgemaakt, we
vinden er nog steeds bijzondere kernen van
vroegere begroeiing. In het Mariënbosch lag
in 1944-1945 een Canadees doorgangskamp,
dat na de oorlog tijdens de geruchtmakende
operatie Black Tulip is gebruikt voor honderden uit te zetten Rijksduitsers.

Bericht van de Vereniging 50Plus
Heilig Landstichting
TEKST: Els de Witte - van der Schoot

Nu de prachtige Bosduivel haar deuren weer heeft
geopend, hebben wij tot onze spijt toch moeten besluiten om onze gezamenlijke activiteiten op de 3de
donderdag van de maand zeker tot en met november
af te gelasten. Met het najaar in aantocht weten we
niet wat het virus gaat doen. En we zijn niet meer
de jongsten. Wel gaan we een aantal kleinschalige
ontmoetingsactiviteiten organiseren en blijven we
met onze leden in contact via onze Nieuwsbrieven en
het landelijke KBO-PCOB Magazine met interessante artikelen dat alle leden iedere maand in hun bus
vinden.
Onze ALV hebben we dit Coronajaar digitaal gehouden. De leden kregen alle stukken per mail toegestuurd. De enkeling die geen mail had, kreeg ze per
post. Een van de agendapunten was de bestuurswisseling. Omdat niemand bezwaar heeft gemaakt
tegen het voorstel mij te benoemen als voorzitter
heb ik het stokje overgenomen van Bep Huisman,
die als voorzitter zo’n warme sfeer wist te scheppen,
zowel binnen het bestuur als binnen de Vereniging.
In 2012 ben ik lid geworden van de KBO HLS. Vanuit
het bestuur van de Dorpsvereniging en later ook
vanuit het dorpsnetwerk had ik veel contact met de
KBO en ervoer hoe belangrijk het contact met en tussen ouderen in hun directe woonomgeving is en dat
dat, naar mate mensen ouder worden, ook steeds
belangrijker wordt.
Actief binnen de Vereniging was ik de afgelopen jaren
niet. Ik voelde me nog “jong”. Wat me door de jaren
met de Vereniging verbond, waren de maandelijkse
nieuwsbrief en het Magazine. Daarnaast bezocht ik
enkele bijzondere lezingen en maakte ik gebruik van
de diverse kortingsmogelijkheden.
Wat me dreef om in te gaan op de vraag om voorzitter te worden, is, dat ik graag mijn steentje wil bijdragen aan het initiëren en organiseren van activiteiten
die aansluiten bij de wensen van onze leden en dat ik
graag de belangen van senioren op lokaal niveau wil
behartigen samen met de plaatselijke KBO afdelingen. Dit ervoer ik pas nog tijdens het halfjaarlijks
overleg met afgevaardigden van de andere 6 KBO-afdelingen in de gemeente, waarvan een delegatie is

vertegenwoordigd in de seniorenraad van Berg en
Dal.
Wat voor mij van groot belang is, is, dat de KBO HLS
uitstraalt een Vereniging te zijn waar binnen iedereen van 50 jaar of ouder die in of in de nabijheid van
HLS woont, al dan niet kerkelijk is, zich welkom en
thuis voelt. In dat kader is het goed dat onze afdeling
voor een andere naam heeft gekozen: Vereniging
50Plus Heilig Landstichting. Het blijft onverlet dat we
lid blijven van de Unie KBO-PCOB, die met een kwart
miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van
Nederland is en zich sterk maakt voor een samenleving, waarin senioren volwaardig kunnen meedoen
en mensen omzien naar elkaar.
Op het ogenblik hebben we 155 leden. Het aantal
leden afkomstig uit HLS is in de meerderheid, hetgeen voor de gemeente Berg en Dal van groot belang
is i.v.m. subsidiëring van onze Vereniging. Bent u
ouder dan 50 jaar en nog geen lid, overweeg het te
gaan doen. Hoe actief u wilt zijn bepaalt u zelf. Wij
houden rekening met uw wensen. Op de website van
de Dorpsvereniging vindt u alle informatie over onze
Vereniging en ook hoe u lid kunt worden.
Wilt u meer informatie dan kunt u altijd met mij
of met een van de andere bestuursleden contact
opnemen. Zie onderstaande namen en telefoonnummers.
Els de Witte- van der Schoot
voorzitter			024-3241841
Hans Bartels			
penningmeester		 024-3222210
Marja van Rossum-van Oppenraaij
secretaris: kbo.hls3@gmail.com 024-3220931
Josje Pappôt-Weide			
2e secretaris			024-3231515
Karel Bosman				
interne zaken 		024-3233216
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Interview met Els de Witte van der Schoot
coördinator straatcontactpersonen

TEKST: Miep Thuijls en Wim de Vries

Els: “Ik moet meteen zeggen dat ik samen met Marja van
Rossum 10 jaar geleden het Dorpsnetwerk heb opgezet, en
dat wij er beiden mee stoppen. 21 september is onze laatste
vergadering met het netwerk. Wieke Coenen en Olga Schlick
nemen onze coördinerende rol binnen het netwerk over.
Daar ben ik heel blij mee.
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10 jaar geleden kregen we een rapport van de gemeente
(Groesbeek destijds) over het ouderenbeleid. Daar stond in
dat veel ouderen langer in hun eigen omgeving blijven wonen
en dat daarmee de kans op eenzaamheid toeneemt. Wat
konden de wijken daar mee doen?
Marja en ik zaten in het bestuur van de Dorpsvereniging en
gingen in overleg met de stichting Welzijn van de gemeente
en de KBO met de vraag: hoe krijgen we meer zicht op buurtgenoten die eenzaam zouden kunnen zijn, weinig mobiel,
zichzelf verwaarlozen of dat er problemen zijn rond dementie, etc.etc.
Toen is het idee geboren om een Dorpsnetwerk op te richten
met in iedere straat een straatcontactpersoon. Dat vinden
van die contactpersonen is destijds wonderwel gelukt en
functioneert nog steeds goed.
De contactpersonen weten wie er in hun straat wonen. Zij
signaleren of er mensen zijn die zich eenzaam zouden kunnen voelen, minder mobiel zijn, onvoldoende op de hoogte
zijn van voorzieningen of contact met dorpsgenoten missen.
Contactpersonen heten nieuwe bewoners welkom, ze bieden
een welkomstpakket aan, maken hen attent op de Dorpsvereniging, de website en andere voorzieningen. Borelingen
krijgen een slabbetje.
Elke maand staat in het Oorbelletje wie de straatcontactpersoon is en hoe je haar/hem kunt bereiken. Helaas
hebben we voor de Simonlaan nog steeds een vacature, dus
bij deze een oproep aan de bewoners van de Simonlaan: wie
wil contactpersoon zijn?
Het netwerk van straatcontactpersonen is gericht op verbinding in straat en dorp en heeft een signaalfunctie. Contactpersonen zijn natuurlijk niet zelf verantwoordelijk voor
het verlenen van zorg. Je kunt bij hen terecht met allerlei
vragen en zij kunnen je zo nodig in contact brengen met instanties als het sociaal Team, Forte Welzijn en de ZZG groep.
Dat geldt niet alleen voor ouderenwerk maar ook jongerenwerk, maatschappelijk werk en vrijwilligersorganisaties etc.

Het netwerk onderhoudt nauwe contacten met het bestuur van de Dorpsvereniging en de Vereniging 50 plus. Het
netwerk heeft bovendien allerlei activiteiten geïnitieerd
zoals de maandelijkse lunch in de Rozenhof, het Oorbelletje, straatactiviteiten, de Sociale Kaart, de dorpsommetjes,
kerstverrassingen enz. Maar ook bij afscheid en overlijden
kunnen zij een rol spelen.
Drie keer per jaar komen de straatcontactpersonen bij
elkaar om ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren.
Die ontmoetingen zijn heel belangrijk.”
Heeft het je veel energie gekost, 10 jaar
straatcontactpersonen?
Els: “Nee, ik vond het heel inspirerend. Ik was gestopt met
werken en vond het echt tijd dat er meer gebeurde, meer
samenhang kwam hier in het dorp.”
Denk je dat het heeft gewerkt?
“Jazeker! Ik denk dat er veel meer aandacht voor elkaar is,
meer ‘nabuurschap’. De Dorpsvereniging en de straatcontactpersonen zijn echt de smeerolie binnen het dorp. Je
moet weten dat zo’n 15 jaar geleden in ons dorp heel weinig
sociale cohesie was. Ik kende behalve mijn directe buren
niemand in de straat of in het dorp. Mijn kinderen vonden
het saai om hier op te groeien. Door de dorpsvereniging is
er veel meer verbinding gekomen, mensen kennen elkaar,
komen elkaar tegen, weten wat er speelt door het Oorbelletje en de Oorschelp. Straten zijn actief, organiseren borrels
en nieuwjaarsbijeenkomsten. Wij worden ook gevraagd door
andere wijken om te komen vertellen wat we doen en hoe
we het organiseren.”
En… draag je het werk met pijn in het hart over?
“Nee joh, ik ben blij dat het voortgezet wordt. Ik draag het
met een gerust hart over aan Wieke en Olga!
Marja en ik zijn nu beide actief binnen de Vereniging 50+ en
ik begeleid, samen met Annelies van Gunst met veel plezier,
het vrijdagse wandelen. “

Afscheid van Lies van Campen en
Margreet Mooren
Sinds de laatste ledenvergadering van de Dorpsvereniging in februari maken Lies van
Campen en Margreet Mooren geen deel meer uit van het bestuur. Die avond is er op
bescheiden wijze afscheid van hen genomen maar iets groters moest zeker nog gebeuren.
Helaas, daarvoor was in de tijd daarna geen gelegenheid vanwege de bekende maatregelen.
TEKST: Josine de Groot

Maar, op een mooie vrijdagavond in juni waren we
op het terras van de Rozenhof bij elkaar, keurig op
1,5 m afstand, om hen mee uit eten te nemen, toe
te spreken en het felbegeerde tegeltje te overhandigen.
De afgelopen zeven jaar zijn Lies en Margreet zeer
actief geweest, zowel binnen het bestuur als voor
het dorp.
Margreet startte voortvarend de inmiddels welbekende bibliotheek, initieerde het jaarlijkse golftoernooi en maakte de inhoud van de welkomsttas
voor nieuwe bewoners steeds mooier en nuttiger.
Lies was eerst bestuurslid en de laatste 1,5 jaar
voorzitter, altijd enthousiast, vriendelijk en gedreven.
Samen hebben zij zich sterk gemaakt voor en meer
vorm gegeven aan vele evenementen: nieuwjaarsreceptie, Burendag, de uitmarkt, de oppascentrale,
een verkiezingsdebat, te veel om op te noemen.
Dit alles met op de achtergrond de veelbewogen,
intensieve periode rond deverbouwing van het
dorpshuis tot een volwassen Bosduivel, hetgeen
heel wat avonden en gesprekken heeft gekost!
Samen brachten zij een klinkende afscheidsrap ten
gehore, die eindigde met deze strofe:
“We gaan nu weg,
het zit er op: voor ons een dikke pech”
En, Margreet en Lies, dat is het voor ons ook!
Nogmaals heel veel dank beiden voor jullie onvermoeibare inzet!
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Hieronder geven wij de geplande evenementen,
cursussen e.d. weer.
I.v.m. corona telkens onder voorbehoud en vaak
met een maximaal aantal deelnemers Hou
daarom de evenementenkalender van de website
dorpsvereniging in de gaten.

Muziek
Gregoriaans zingen
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Woensdagochtenden m.i.v. 9 september
Tijd: van 09.00 uur tot 11.00 uur
Locatie: Cenakelkerk
Hanneke van der Grinten (koordirigente Cenakelkerk)
en Martin Veenendaal gaan voorzichtig weer van
start met het programma van het Gregoriaans
Instituut Nijmegen (GIN).
Op 20 september 2020 start de studieworkshop
van vier bijeenkomsten, waarin je de gregoriaanse
notatie van blad leert zingen. Zie: www.
gregoriaansinstituutnijmegen.nl/studieworkshops
Vanwege corona zijn er dit keer maar een zeer
beperkt aantal plaatsen, dus geef je zo snel
mogelijk op als je belangstelling hebt. Opgeven
kan door een mail te sturen naar info@
gregoriaansinstituutnijmegen.nl , voor meer
informatie kun je bellen naar 06 19 52 40 20
Op 9 september 2020 is de eerste bijeenkomst van
de Gregoriaanse Kring.
Hier lees je er alles over: www.
gregoriaansinstituutnijmegen.nl/gregoriaanse-kringnijmegen
Wil je een keer mee komen zingen, meld je dan aan
via: info@gregoriaansinstituutnijmegen.nl

Luisteren naar Muziek

op de woensdagochtend o.l.v. Gerard op ’t Veld
Met ingang van 16 september start dit
tweewekelijkse programma weer.
Locatie: Dorpshuis de Bosduivel
Voor aanmelding en meer informatie: 06-42348291|
E-mail: gjj.ophetveld@gmail.com

Bewegen
Wandelprogramma:

Op de 2e, 4e en 5e vrijdagmiddag van de maand
Tijd: van 14.00 uur tot 15.00 uur
Locatie: start en retour Dorpshuis de Bosduivel
Bijdrage: € 3,00 per keer of knipkaart voor 5 x voor €
10,00 (inclusief consumptie Bosduivel)
Aanmelden bij Annelies van Gunst:
anneliesvangunst@gmail.com
Het aantal wandelaars dat mee kan lopen zal van
meerdere factoren afhangen, o.m. van het ons
inmiddels welbekende virus. Mondkapjes hoeven niet
maar mogen wel.
• 11 september bezoek aan de moestuintjes naast
Casa Nova (Annelies van Gunst)
• 25 september gaan we weer naar de Carmel (Helen
van der Ven)
• 9 oktober haalt Frans Geertsen al wandelend door
ons dorp herinneringen op aan 75 jaar bevrijding in
HLS
• 23 oktober wandelen we met Klaas Bouwer naar
Mariënbosch.
• 30 oktober komt Leo Ewals en geeft een
rondleiding op de begraafplaats, langs o.a.
Kruiswegstaties en Hemelvaartkoepel
• 13 november gaan we met Helen van der Ven het
bos in op zoek naar paddestoelen.

Bridge

Bridgeclub van Ryks op de maandagmiddag
Tijd: van 14.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: Dorpshuis de Bosduivel
Bridgeclub HLS op de dinsdagmiddag
Tijd: van 14.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: Dorpshuis de Bosduivel

Gym

Vereniging 50 Plus Gym op de dinsdagochtend
Tijd: 09.00 – 10.00
Locatie: Dorpshuis de Bosduivel
Gymles door Chiquita op de dinsdagmiddag
Tijd: 17.00 uur – 18.00 uur
Locatie: De Bosduivel

Yoga

Yoga Times o.l.v. Natalie Kramer op zaterdagochtend
Tijd: van 09.00 uur tot 10.15 uur met aansluitend
koffie/thee
Locatie: Dorpshuis De Bosduivel
Info: www.yogatimes.nl
Mobiel: 0651200152
Yoga groep Walter op woensdagavond
Tijd: van 20.30 uur tot 21.30 uur
Locatie: Dorpshuis De Bosduivel

Dorpslunch

Iedere 1e woensdag van de maand
dus woensdag 7 oktober en woensdag 4 november
Tijd: 12.00 uur tot 14.00 uur
Locatie: Hotel De Rozenhof
Aanmelden via straatcontactpersoon of Marja van
Rossum Zie ook de uitnodiging in het Oorbelletje.

Dorpsvereniging H. Landstichting
Bosduivel Jaargetijdensoep:
Vrijdag 18 september
Tijd: 18.00 uur
Locatie: Dorpshuis De Bosduivel

Dyonne van Duren en Christianne de Meijer laten zich
inspireren door de komende herfst
en verzorgen een heerlijke maaltijdsoep
Aanmelden via de website (max 12 personen ivm
Corona)
Kosten: € 5,00 per persoon

Ondernemersnetwerk:

iedere 1e vrijdagmiddag van de maand
Start weer op vrijdag 2 oktober
Tijd: 17.00 uur tot 18.00 uur
Kosten: € 5,00
Aanmelden via website dorpsvereniging: www.
dorpsverenigingheiliglandstichting.nl
Locatie: Dorpshuis De Bosduivel

Duivelspotje

Maandelijkse dorpsmaaltijd iedere 1e vrijdagmiddag
van de maand
(aansluitend aan ondernemersnetwerkbijeenkomst)
voor iedereen die dat gezellig vindt.
Aanmelden via de website dorpsvereniging www.
dorpsverenigingheiliglandstichting.nl
i.v.m. max. aantal deelnemers.
Kosten: € 5,00 per gezinslid

Film

Het Oranjecomité organiseert vrijdag 18 september
weer de jaarlijkse buitenbioscoop! Speciaal voor alle
kinderen van Heilig Landstichting bouwen we in de
speeltuin een gezellige buitenbioscoop.
De ‘deuren’ gaan om 19.00
uur open en ook ouders
en andere dorpsbewoners
zijn van harte welkom,
allen uiteraard zonder
corona-gerelateerde
klachten. En houd
rekening met de 1,5
meter afspraken
(12+).
Wij zorgen
voor drinken en wat
lekkers voor de kinderen,
neemt u wat voor uzelf en uw
bubbelgenoten mee? Dan wordt het
gegarandeerd weer net zo’n gezellig succes als
alle voorgaande jaren. Inschrijven is niet nodig.
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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

9,7

Meer dan
250 verschillende
whisky’s

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.

• 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
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www.dedruif.nl

@wijnhandelindeblauwedruif

Oud-Mariënboom Groesbeekseweg 424 Nijmegen

024-323 4444

www.kk.nl
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Health, Coaching & Consult
Caroline Wienen-Poos
Bedrijfscounseling
Teamcoaching
Begeleiding bij

Burn-out
Reïntegratie
Rouw & Verlies
Levensvragen

DAMES – BEWAAR DIT
ERVAREN COUPEUSE maakt
DAMES- HEREN- EN KINDERKLEDING.

Nijmeegsebaan 106
6564 CJ Heilig Landstichting
024 322 91 16 | 06 51 66 93 22
www.health-consult.nl

Tevens GORDIJNEN, KUSSENS ENZ.
Ook voor HERSTEL- EN VERMAAKWERK.
Zéér redelijke vergoeding. Bel Coby 06-52157020
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De wijkagent
Mijn naam is Martin de Heus, 40 jaar, en 14 jaar werkzaam bij de politie. Ik ben vanaf heden werkzaam als
wijkagent van de dorpen Berg en Dal en Heilig Landstichting. In tijden van deze pandemie is het voorstellen
allemaal op afstand….dus vandaar middels deze weg.
Afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest als wijkagent in het centrum van Groesbeek.
Voordat ik in Groesbeek als wijkagent aan de slag ging
heb ik ruim een jaar gewerkt als wijkagent in de dorpen
Afferden, Deest en Horssen van de gemeente Druten.
Het werk als wijkagent is mij niet geheel vreemd.
In mijn vrije tijd mag ik graag hardlopen en voetballen.
Mocht u met mij in contact willen komen dan kan dat
via: www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten/02/martin-de-heus.html, of via 0900-8844.
tin-de-heus.html
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Laten we er samen een (nog) veiliger wijk van maken

interieuradvies
nodig?

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

(vervolg van column pagina 32)
Toch nog, tegen beter weten in, die azijn-soda-behandeling geprobeerd, twee keer. Toen, op advies van
mijn vertrouwde loodgieter, belde ik Ontstoppingsdienst Animo. Ze hebben daar Marc in dienst, een
ware ontstoppingskunstenaar. Hij is met camera-inspectie alles bij elkaar bijna twee uur via de afgeschroefde wc-afvoer (moet altijd meneer!) èn onze
erfscheidingsput bezig geweest om de forse verstopping te verhelpen. Hij zat, bleek later, ongeveer twaalf
meter van de erfscheidingsput. Versteend urinezuur?
Nee meneer, dat bestaat helemaal niet. Rekening?
242 euro met garantie.

Het Nijmeegse nummer van Hendriks Riooltechniek
is inmiddels op de site vervangen door een 085-nummer. Oss, waar de hoofdvestiging van het bedrijf
schijnt te zitten, heb ik geprobeerd te bellen om mijn
onheilservaring te rapporteren, maar helaas wist
degene die daar de telefoon aannam niet waarover
ik het had. In mijn badkamerkastje ontbrak, merkte
ik later, een fles Egoïste (what’s in a name?) van 95
euro. Is dat een beschuldiging? Mmmmmm…..dat zou
ik natuurlijk niet durven beweren.

Column

Dick Verstegen

Ontstoppingsoplichting
Klaas Landsman, de man die zo ingenieus schreef
over toeval (zie mijn column in Oorschelp nr. 48), werd
het slachtoffer van oplichting. Hij schreef daar in de
vorige editie over en zijn openhartige en kwetsbare
ontboezeming heeft mij zeer geraakt. Ik ken het
gevoel, Klaas. Ik ben zelf destijds belazerd door een
aannemer bij de verbouwing van ons huis, het huis
waar we nu wonen. Ik wou er eerst helemaal niet
aan, maar Ellen bracht het onomstotelijk aan het
licht. Ik gedroeg me ook als een goedgelovige lobbes
en dat zijn nu juist de slachtoffers die oplichters
graag hebben.
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Ik kom erop omdat ik zojuist weer een staaltje van
oplichting heb meegemaakt. Heel klein vergeleken
bij wat Klaas heeft meegemaakt. Maar het verhaal
strekt tot vermaeck, en zeker ook tot lering. Daarom
wijd ik mijn column er dit keer aan.
Riool verstopt. Niet een beetje, maar een serieuze,
hardnekkige verstopping, waarbij HG niet meer doet
wat het belooft. Ook niet met professionele ontstoppers waar je handschoenen en een beschermingsbril
bij krijgt. Dorpsgenoten let op: eerdere ervaringen
hebben mij geleerd dat je altijd moet beginnen bij de
erfscheidingsput. Want als het euvel aan de gemeente ligt, dan kan dat alleen via dat putje blijken. Maar
de gemeente was langs geweest en trof geen blaam.
Dus ik was echt aan zet. Googelen op ‘verstopping
Nijmegen’. Ik scrol als een ervaren digifreak langs
de advertenties heen en laat mijn oog vallen op een
echt site-resultaat: ‘Hendriks riooltechniek, bel 0247999068’. Met een echt Nijmeegs nummer, dus dat is
een club van hier, dacht ik. 24/7 bereikbaar. Met een
altijd passende oplossing. Ook in de vakantie. Met
een plaatje van een energiek mannetje dat met bedrijvige handen over elkaar op me staat te wachten.

Ik bel en een poosje later staan ze voor mijn deur. De
donkerharige man met een licht getint uiterlijk. Zijn
tongval was buitenlands en hij toonde veel belangstelling voor een poster met iets Nepalees achter
ons raam. Daarom vroeg ik of hij soms zelf uit Nepal
kwam. Nee, hij kwam oorspronkelijk uit Spanje, maar
werkte al een tijdje in Nederland. De vriendelijkheid
zelve. Hij had een Hollandse jongen bij zich, maar die
was niet van stavast, dat werd snel duidelijk.
Op naar de badkamer, waar hij een soort spiraal
begon af te rollen via de wc-pot. Het maakte een
behoorlijk kabaal. Een voorzichtige vraag van mij of
de wc niet even losgemaakt moest worden, weerde hij af. Nee dat was nergens goed voor. Na drie
kwartier meldde hij het resultaat. Er was sprake
van versteend urinezuur in een groot deel van onze
afvoer en dat moest ik bestrijden door er elke dag
een fles schoonmaakazijn met een kilo soda in te
gooien. Hij kon niets meer voor me doen. De erfscheidingsput, die ik tevoren met overbuur Jan had
opengelegd, hoefde hij helemaal niet te zien. En of
ik de rekening even wilde tekenen. Lamme goedzak
tekent. En betaalt. De rekening bedroeg 277 euro,
want: voorrijkosten, starttarief 1e uur, 2 meter freesvergoeding en 2 x twee meter spiraalkosten. Maar hij
had niet terug van 300. Ik had wel 260 euro contant.
En daar nam meneer heel vriendelijk genoegen mee.
Hij streepte het eerdere bedrag door en verving het
keurig door 260.
Toen hij verdween, drong het tot me door dat er geen
bedrijfsnaam op de rekening stond en toen ik las wat
ik getekend had, begon de twijfel echt te knagen.
Ik rende naar buiten om uitleg te vragen, maar de
vogels waren al gevlogen. Wat had ik getekend? Dat
de werkzaamheden tot mijn tevredenheid waren
uitgevoerd en dat de opgegeven onderdelen van de
rekening gelden als overeenkomst, etc. etc.
lees verder op pagina 31

