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Hier is dan ons kleurig winternummer van de Oorschelp. 
Ondanks de wat sombere tijden stelden we toch nog een blad 
samen vol positieve berichten. 

Interviews met nieuwe bewoners (we kunnen het bijna niet 
bijhouden), een heerlijk vegetarisch recept, een mooi kijkje in de 
keuken  van de burendag en de vegetarische week. En natuurlijk 
het bezoek van Sinterklaas te paard aan ons dorp. De Goed 
Heilig Man heeft zelfs een brief geschreven aan alle kinderen 
van Heilig Landstichting! Verder een verslag van ons jaarlijkse 
golftoernooi, de vrijdagmiddagwandelingen en niet te vergeten 
het inrichten van de fruittuin bij de Bosduivel. Het zou zomaar 
kunnen dat we een nieuwe rubriek hebben: Geboren en Getogen 
in ons dorp. 
Ook nog een interessant interview met de nieuwe directeur 
van Orientalis (bekijk ook het filmpje op de website van de 
dorpsvereniging). En graag lezen we jullie reacties. Nieuwtje: 
gebruik de QR-code!
Het behoud van het smalle looppad naar de tuinen en de kerk 
gaat ons aan het hart, lees wat daar voor nodig is. En natuurlijk, 
tot slot, onze vaste columnisten: Dick Verstegen en de voorzitter 
van de dorpsvereniging, Tom Smit. 

En als reuze-uitsmijter de wenskaarten op de achterkant. 
Schrijf een wens, geef ze weg of hang ze op!

Wij wensen alle bewoners van ons dorp veel leesplezier, een 

van de redactie

Dit stukje schrijf ik begin november op een don-
derdagochtend. Het is een prachtige morgen, 
de zon speelt het lichtspel met de bladeren van 
de bomen. Een lichtblauwe wolkenloze hemel, 
windstil en de eekhoorntjes springen van tak op 
tak. Wat wil je nog meer? Ons dorp is een wel-
dadige oase in een wereld vol strijd en onrust. 

Maar schijn bedriegt, immers in menig gezin 
waart Covid-19 en zijn er de gevolgen van be-
smetting en ziekte. Ook dwingt dat virus ons 
tot voorzichtigheid in onze omgang met el-
kaar. Menigeen komt nauwelijks meer onder 
de mensen en talloos zijn de thuiswerkenden. 

We zoeken onze weg en gaan ook op weg. Nog 
nooit zag ik zoveel wandelaars in en rond ons dorp. 
Met Abe, bekend als onze Border Collie, loop ik ook 
mijn rondjes en ontmoet zo velen. Dat geeft mij 
telkens weer energie en dat gebeurt zo te zien ook 
bij al die wandelaars. De natuur en de beweging 
in die natuur inspireert en haalt je uit de entropie. 

In het bestuur van de Dorpsvereniging vergade-
ren we intussen weer digitaal en proberen we 
steeds iets te bedenken waardoor we u kun-
nen bereiken en uit die cocon kunnen halen.
Soms lukt dat goed (denk aan het draaiorgel), soms 
wat lastiger (de koffieronde) en soms waarschijnlijk 
weer beter (Sinterklaas). En gelukkig kunnen we nog 
steeds – al is het onder strikte voorwaarden en slechts 
mondjesmaat - gebruik maken van onze Bosduivel. 

We kijken vooruit naar 2021 en hopen en ver-
wachten dan weer meer ruimte te krijgen voor 
al onze activiteiten. Je wordt je zo overigens 
ook steeds meer bewust van de prachtige kan-
sen die we hier krijgen om er wat van te ma-
ken. Van het leven in ons dorp, bedoel ik dan. 

Samen staan we sterk en samen kunnen we hier 
een goede omgeving scheppen en behouden voor 
ons allemaal. Dat vergt inzet en betrokkenheid. 
Gelukkig telt ons dorp velen die zich inzetten in 
grote saamhorigheid voor ons allemaal. Dat zie 
je in de Bosduivel, in de Dorpsvereniging, in het 
Oranjecomité, in de vereniging 50Plus Heilig Land-
stichting, in Orientalis, in allerlei sportgroep-
jes en in de zorg die we verlenen aan familiele-
den, vrienden en buren als zij die nodig hebben.  

Trots ben ik op iedereen die zich zo inzet. In dat 
besef wens ik u allen een hele goede en geze-
gende Kerst, een rustig uiteinde zonder veel 
geknal en een heel voorspoedig Nieuwjaar!

Tom Smit, voorzitter

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

De OORSCHELP verschijnt vier keer per jaar en bevat 
nieuws voor en over het dorp, berichten van belang 
voor de dorpsbewoners en de agenda.
Niet-inwoners van Heilig Landstichting kunnen een 
abonnement op de Oorschelp nemen tegen kostprijs. 
Opgave bij de redactie.

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

De redactie behoudt zich het recht voor om 
aangeleverde teksten in te korten of redactioneel te 
wijzigen. Altijd in overleg met de schrijver(s).

CONTACT:
Andreaslaan 29,
6564 AT Heilig Landstichting
E: oorschelphls@gmail.com

AANLEVEREN FOTO’S BIJ ARTIKELEN:
* Zo groot mogelijk, maar minimaal 150dpi op 

gewenste grootte van afdruk.
* Stuur foto’s als losse bestanden (dus niet in een 

Word document).
* Afbeeldingen in kleur als JPG-, PNG-, of als PDF-

bestand.

ADVERTEREN:
De Oorschelp wordt (mede) mogelijk gemaakt door de 
volgende adverteerders: 

Marcel Krijgsman, In De Blauwe Druif, Klopper 
& Kramer, KEK dnl, InQasa, Health, Coaching & 
Consult, Rozenhof, Bazuin Zonwering, Delahaije, 
Zencentrum Nijmegen, Coby, Pulles Makelaardij.
 
Wilt u ook adverteren in De Oorschelp? 
Dat kan. Neemt u hiervoor contact op met
oorschelphls@gmail.com

MEER INFORMATIE: 
www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl

De donkere dagen voor Kerstmis.De donkere dagen voor Kerstmis.

van devoorzitter

De volgende Oorschelp verschijnt 15 maart 2021.  
Copy aanleveren vóór 1 maart 2021 en sturen naar 
oorschelphls@gmail.com. 

De Oorschelp in kleur:De Oorschelp in kleur:
Op de website van de dorpsvereniging kunt u een versie 
van De Oorschelp  in kleur vinden. Deze versie is bovendien 
interactief.  De verwijzingen en links naar websites, 
e-mailadressen e.d. zijn actief. 
Ook de advertenties verwijzen naar de websites van onze 
adverteerders.

We kijken vooruit 
naar 2021 en hopen en 
verwachten dan weer 
meer ruimte te krijgen 

voor al onze activiteiten.
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foto omslag: foto omslag: 
Sinterklaas in Heilig Landstichting. (foto: Marcel Krijgsman)Sinterklaas in Heilig Landstichting. (foto: Marcel Krijgsman)
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Een steile stenen trap waartegen ik mijn fiets omhoog sleur, een houten hekje, een oude fietsbel om mijn 
bezoek aan te kondigen en een hartelijk welkom in een warme keuken die doorloopt in de kamer. Buiten 
miezert het, binnen is er thee en als eerste kennismaking bespreken we de compositie van foto’s die een 
wand siert. Die foto’s verraden een reislustig stel, zij vooral in Afrika, hij in Azië en Australië. Een ontmoeting 
met de nieuwe bewoners van nr. 72, Malou en Matthijs aan de ronde tafel in de eethoek.     TEKST: Jan de Koning

Nieuwe bewoners*
Malou Wijnhoven en Matthijs Jacobs  | Nijmeegsebaan 72

“Ik ben geboren in Malden en als jongetje van 13 fietste ik 
op weg naar het Montessoricollege in de Vlierestraat langs 
dit pand. Toen droomde ik al: hier zou ik later willen wonen, 
in zo’n statig huis tegen een heuvel en dan freewheelend via 
de Groesbeekseweg naar school; dat leek me wel wat. Maar 
ja, dat lukt natuurlijk nooit. Het is dus fantastisch dat het 
uiteindelijk, na zoveel jaar, toch is gelukt.” Aan het woord is 
Matthijs (32) die vertelt over hoe zij hier terecht zijn geko-
men. “Eigenlijk was ik op zoek naar een huis voor mijn zus. 
Maar toen ik dit gevonden had, was zij al bezig met een an-
dere woning. Wij zijn toen toch gaan kijken en hadden alles 
bij elkaar 20 minuten om het huis te bezichtigen, er verliefd 
op te worden en een bod te doen. En voor we het wisten 
hadden we ons droomhuis te pakken. Puur geluk dus.”

Malou (29) vult aan: “Tot begin dit jaar woonden we op de 
Parkweg aan de rand van het Kronenburgerpark. Dat appar-
tement van 60 vierkante meter was, zeker in deze corona-
tijd, aan de krappe kant en bovendien wilden we dichter bij 
natuur en groen wonen. Matthijs is opgegroeid aan de rand 
van het Heumens bos en ik ben geboren in Groesbeek, ook 
aan de bosrand. Ons huis ligt daar precies tussenin en is 
een fantastische uitvalsbasis voor wandelingen, reizen en 
werken, want dat zijn voor ons wel belangrijke ‘hobby’s’.” Dan 
schenkt Malou thee in en legt Matthijs een heuse vinylplaat 
op een vintage draaitafel. “Soms is het leuk om iets fysieks 
te hebben, nu alles om ons heen steeds digitaler en meer 
wireless wordt.” 

“Mijn beroep? Ik ben opgegroeid in het ondernemerschap,” 
vertelt Malou. “Mijn vader is eigenaar van de Wolfsberg in 
Groesbeek; dus bijna vanzelfsprekend heb ik de opleiding 
‘Small Business en Retail Management’ gedaan in Den 
Bosch.” Samen met haar vader en zus runt Malou een bedrijf 
in de evenementenbranche. Door heel Nederland program-
meren zij tribute-bands. “Die evenementenonderneming is 
ontstaan vanuit de Wolfsberg Tributeparty maar door Co-
rona is daar nu de vaart uit. Dus zijn we met andere dingen 
bezig en help ik mijn ouders om het restaurant op de been 

te houden.” Zo heeft zij samen met haar zus het initiatief 
ontwikkeld voor “De Berg en Dal Bon” een cadeaukaart 
waarmee je vrienden, geliefden en relaties kunt verrassen 
met een diner bij een van de deelnemende restaurants in de 
gemeente Berg en Dal en tegelijkertijd de horeca een steun-
tje in de rug geeft. 

De levenswandel van Matthijs heeft zich tot nu toe over de 
halve wereld afgespeeld. Na de middelbare school maakte 
hij reizen door Azië, Australië en Nieuw-Zeeland. Vervol-
gens werkte hij voor Friesland Campina een tijd in Azië. En 
nu is hij aan de slag voor Capgemini bij Agrifirm. Malou en 
Matthijs zijn beiden hartstochtelijk wandelaars. “Bij wande-
len kom je aan de kern van waar je ooit voor bedoeld bent; 
dicht bij het wezenlijke van het bestaan. Als je in Columbia 
tegen een koffieboer vertelt dat je thuis bezig bent met het 
ontwikkelen van ‘global templates voor een supply chain 
die vervolgens wereldbreed moet worden uitgerold’, zal hij 
je waarschijnlijk wat schaapachtig aankijken. Dan besef je 
hoe betrekkelijk je bezigheden hier eigenlijk zijn en hoe ver 

we van onze natuurlijke kern afstaan. Wandelen 
werkt dan zuiverend en relativerend.” 

Voor Malou zijn het ook de dieren, de wilde natuur, 
de vrijheid en de interesse in hoe mensen ergens 
anders leven, de drijvende krachten achter haar 
reislust. “Reizen haalt je uit je comfortzone, en 
volgens mij leef je dan langer. Soms lijkt het of er 
in je werk binnen een week tijd drie jaar voorbij 
zijn gevlogen. Reizen dwingt je als het ware om 
terug te schakelen van de gehaaste en te ver 
doorgedraaide consumptiemaatschappij.”  

De consumentenmaatschappij brengt ons ge-
sprek op maatschappelijke kernwaarden. Malou 
en Matthijs zijn het erover eens dat het indivi-
dualisme in de maatschappij toeneemt en dat 
iedereen dit ziet gebeuren, maar niet bij machte 
is om het te stoppen. “Soms denk ik wel eens 
dat ik in het verkeerde tijdperk ben geboren. Die 
‘sixtymensen’ hebben niet in de gaten hoe uniek 
en bevoorrecht zij waren. Maar tegelijkertijd 
realiseer ik me dat we nu ook in een geweldige tijd 
leven.” Matthijs is een optimist en hoopvol over 
de toekomst. Malou: “We kunnen de klimaatver-
andering niet negeren, maar in je eentje kun je 
de opwarming ook niet stoppen. En je kop in het 

zand steken is al helemaal geen optie. Vliegen 
is niet meer vanzelfsprekend en we eten steeds 
minder vlees. Maar je weet niet of het point of 
no return al bereikt is of niet.” Matthijs vult aan 
dat het onder hun generatiegenoten inmiddels 
gemeengoed is dat de huidige maatschappelijke 
topics rond natuur, opwarming en zeespiegel-
stijging belangrijk zijn. “En dat is een belangrijke 
voorwaarde om te komen tot stap twee: er iets 
aan doen.”

Een vooruitblik op het volgend jaar? Matthijs: 
“Heerlijk om vanuit huis te werken. Het meest 
vervelende aspect van mijn baan (dagelijks op en 
neer naar Amsterdam) is er door Corona immers 
niet, hoewel ik het sociale contact met collega’s 
mis. Hopelijk blijft na de pandemie de thuiswerk- 
optie bestaan naast parttime werk op kantoor.” 
Malou: “Sinds afgelopen weekend zijn we officieel 
verloofd en volgend jaar willen we trouwen. 
Hopelijk wordt dat een feest zonder mondkapjes. 
En natuurlijk staat er een reis op de bucketlist: 
Tanzania.” Aangezien Matthijs zijn thuiswerkkan-
toor heeft ingericht in de toekomstige babykamer 
zal de gezinsuitbreiding nog even op zich laten 
wachten.

“Soms denk ik wel eens dat ik 
in het verkeerde tijdperk ben 

geboren. Die ‘sixtymensen’ 
hebben niet in de gaten hoe 

uniek en bevoorrecht zij waren. 
Maar tegelijkertijd realiseer 

ik me dat we nu ook in een 
geweldige tijd leven”
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Dit is een kort verslag van de voortgang van de aanleg van de fruittuin. Dit is een kort verslag van de voortgang van de aanleg van de fruittuin. 
Dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers hebben we al heel wat Dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers hebben we al heel wat 
boompjes en struiken in de grond kunnen zetten. boompjes en struiken in de grond kunnen zetten. 
De firma Harry van Lent uit Mook leverde met een flinke korting de De firma Harry van Lent uit Mook leverde met een flinke korting de 
benodigde planten. Waarvoor dank.  benodigde planten. Waarvoor dank.  TEKST: Huub Schoot

Dan als kers op de taart is het 
middenveldje (tussen het palenhek) 
ingezaaid met bosrandplanten. 
Het is wel experimenteel want je weet 
niet wat hier kan groeien.
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HET DRAADHEKHET DRAADHEK
Eerst werd het draadhek geplaatst door een 
klusbedrijf. Opmerking van een bestuurslid: 
‘mooi hek, je ziet het bijna niet’. Maar tegen het 
hekwerk werden 150 klimopplanten geplaatst. 
De bedoeling is dat als de klimop groeit, het 
hek meer zichtbaar wordt. Om de eentonigheid 
te breken werden er op enkele plaatsen kam-
perfoelie-planten gezet. Die bloeien in mei-juni 
en trekken insecten aan zoals nachtvlinders. In 
de klimop kunnen vogels schuilen en de haag 
geeft de fruittuin iets van beslotenheid.

FRUITSTRUIKENFRUITSTRUIKEN
De fruitstruiken zijn geplant tegen een pa-
lenhekwerk waaraan de struiken gebonden 
kunnen worden. Wat hebben we geplant aan 
fruit? 
Appels laagstam (5 rassen), kers (5 rassen), 
rode bes, zwarte bes, framboos, josta-bes, 
kwee, mispel, druif, kruisbes, braam, rode 
bosbes, gewone bosbes. Deze staan tegen het 
palenhek.
En bij de boom: rabarber

We hopen dat de struiken en boompjes aan-
slaan en volgend jaar in ieder geval bloeien.
Verder zit nog in de pijplijn (door Corona 
konden die nog niet geleverd worden) wilde 
kersboompjes en sleedoorn. De sleedoorn 
komt langs de kleine parkeerplaats te staan. 
Sleedoorn is prachtig in het voorjaar en geeft 
eetbare bessen die door vogels worden gege-
ten. De struiken groeien uit tot een doornhaag 
waarin vogels beschutting vinden. Op de twee 
“eilandjes’ bij de grote parkeerplaats komen 
wilde kers struiken/bomen. Het zijn inheem-
se planten die eerst insecten en later vogels 
aantrekken. Op die plaatsen hebben de auto’s 
er geen last van.

HET WILDE PLANTENPERKHET WILDE PLANTENPERK
Dan als kers op de taart is het middenveldje 
(tussen het palenhek) ingezaaid met bosrand-
planten. Het is wel experimenteel want je weet 
niet wat hier kan groeien.
We hebben van alles ingezaaid. Volgend jaar 
zullen we zien wat er opkomt. We zaaien nu 
in de herfst omdat voor veel zaden vorst of 
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koude nodig is om te kiemen. 
Look zonder look , gewone engelwortel,  fluiten-
kruid, wilde akelei, ruig klokje, hangende zegge, 
dolle kervel, wilgenroosje, stinkende gouwe, vin-
gerhoedskruid, koninginnenkruid, moerasspirea, 
geel nagelkruid, gewone berenklauw, akkerkool, 
boslathyrus, muskuskaasjeskruid, gewone brunel, 
bijenkorfje, knopig helmkruid, dagkoekoeks-
bloem, echte guldenroede , bosandoorn, boeren-
wormkruid, echte valeriaan, vogelwikke, gewone 
agrimonie, daslook, wilde akelei, grasklokje, ruig 
klokje, borstelkrans, boswalstro, robertskruid, 
knikkend nagelkruid, ruig hertshooi,  bosver-
geet-mij-nietje,  gulden (echte) sleutelbloem, 
grote muur, valse salie.

Er staan bekende planten tussen die we ook 
kennen uit onze tuinen maar ook nieuwe. De 
zaden zijn gekocht bij Wilde Bloemzadenhandel 
De Bolderik.

Vriendelijk verzoek om niet allerlei planten te 
zaaien op deze plaats. Het kost veel tijd en moei-
te om deze te verwijderen. 

DE MOESTUINBAKKENDE MOESTUINBAKKEN
Nog een oproep aan de planten- en natuurlief-
hebbers, tuiniers en kruidenvrouwtjes: Bij het 
Dorpshuis zijn drie bakken geplaatst met zoveel 
mogelijk biologische grond. Groepjes kunnen 
intekenen op zo’n bak. Er is al belangstelling voor, 
dus haast je. U krijgt het onderhoud over een bak 
die bedoeld is voor eenjarige planten zoals groen-
ten en bloemen. Heel leuk ook voor grootouders 
en kleinkinderen. Maar op=op (melden bij huub.
schoot@inter.nl.net)

MEER VRIJWILLIGERS KUNNEN ZICH MELDENMEER VRIJWILLIGERS KUNNEN ZICH MELDEN
Ook hebben we nog behoefte aan vrijwilligers 
die zo’n 2 uurtjes per werkdag willen werken: 
Water geven, wieden, vegen en gewoon de tuin 
er goed laten uit zien. Opgeven bij Bob Smulders 
bobsmulders@hotmail.combobsmulders@hotmail.com
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VEGETARISCHE SNERT.VEGETARISCHE SNERT.
 Het was een beetje lastig kiezen. Óf  ‘parmigiana 
di melanzane’ - een absolute favoriet bij ons en 
wie er ook maar aan tafel aanschuift -, óf snert: 
pure troost in koude en donkere tijden. Het is het 
laatste geworden. Uiteraard vegetarisch en super 
lekker! Het oorspronkelijke recept vonden we op 
internet: www.biobudget.nl/recepten/prijswin-www.biobudget.nl/recepten/prijswin-
nende-vegetarische-snert/nende-vegetarische-snert/

Vleesvervangers zijn echt niet nodig. Tip: maak 
liters en deel uit of vries in!

Vegetarische snert  
Ingrediënten (4 personen):Ingrediënten (4 personen):
 
• 500 gram spliterwten
•    2 prei, 2 wortelen
•     1/2 knolselderij
•  2 wortelpeterselie
•     5 stengels bleekselderij
•   1/2 bos bladselderij
•     2 liter groentebouillon van 2 liter water en 4 

blokjes goede biologische bouillonblokjes
•    goede roerbakolie
•    peper en zout
• laurierblad

Bereiding:Bereiding:
1.  Zet de spliterwten op met de groentebouillon en laat het aan de 

kook komen.
2.  Voeg het laurierblad toe en laat de spliterwten zachtjes gaar 

koken, zo lang dat ze uit elkaar vallen. 
3.  Maak alle groenten schoon en snij alles in blokjes en ringetjes 

van dezelfde maat. En zet alle groenten per soort even apart.
4.  Neem een ruime soeppan, giet een goede laag olie in de pan en 

zet de pan op een grote pit.
5.  Roerbak alle groenten van hard naar zacht, dus eerst de knol-

selderij, dan de wortel, de wortelpeterselie, de bleekselderij en 
de prei. Wacht met toevoegen van de volgende groenten tot de 
vorige groenten bijna gaar zijn. Neem hier de tijd voor.

6.  Haal ondertussen de blaadjes van de steeltjes van de bladselde-
rij en hak ze op de snijplank fijn.

7.  Gebruik een garde om de gekookte spliterwten helemaal uit 
elkaar te laten vallen en voeg de geroerbakte groenten en de 
bladselderij toe.

8.  Laat alles nog even koken en maak op smaak met voldoende 
peper en wat zout.

Wij geven de pollepel door aan Elo en René de Mul, Elo en René de Mul, Profetenlaan 15.

Suzette, Suzette, 
Sjoerd, Sjoerd, 
Josefien en Josefien en 
QuirijnQuirijn
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vegetarische                      
recepten
estafette 

Burendag 2020:
een karavaan met koffie en duurzame koopwaareen karavaan met koffie en duurzame koopwaar      TEKST: Lies van Campen 

Gedwongen door de oplopende coronacijfers bedacht het 
bestuur van de Dorpsvereniging eind augustus een nieuw 
plan voor Burendag, de koffiekar: we komen naar u toe met 
koffie en iets lekkers! En ook de ijskar, schepijs van (M)ijsjes 
bij het speeltuintje, met voor alle kinderen een gratis bon in 
het Oorbelletje.

De plannen van de Werkgroep Duurzaamheid waren op dat 
moment al ver uitgewerkt. We zouden de bloembollen, het 
kookboekje voor de vegaweek en de productenpakketten 
van Lekker Lokaal uitreiken op het veldje. We moesten wel 
improviseren en besloten ons aan te sluiten bij de koffiekar 
van het bestuur en zo een heuse karavaan met koopwaar te 
vormen. Ook Huub, die eerst van plan was met de kinderen 
vogelhuisjes in elkaar te zetten in de  Bosduivel, besloot mee 
te trekken met de karavaan.

Eén dorpsmail op 14 september en de rest is geschiede-
nis. De bestellingen stroómden binnen, veel meer dan we 
hadden ingeschat. In ruim één week tijd hebben in totaal 53 
huishoudens producten besteld. Op stel en sprong hebben 
we bloembollen en vogelhuisjes bijgekocht. Wat een over-
weldigend succes:

• 35 huishoudens (89 personen) meldden zich aan voor de 
vegetarische week (met het unieke kookboekje); 

• 19 Lekker Lokaal productenpakketten (11 tweepersoons- 
en 8 vierpersoonspakketten)

• 78 krokusbollenpakketten (25 bolletjes/pakket)
• 42 vogelhuisjes (zelfbouw van Plurijn) 

Op Burendag vertrokken we om 10:00 uur bij de Bosduivel. 
De zon scheen, de koffie was gezet, de koeken en produc-
ten gepakt. Met een bakfiets, 2 bolderkarren, een auto, een 

fiets en 12 personen vormden we een bonte karavaan met 
vrolijke muziek; Nederlandse koffieliedjes schalden uit de 
luidspreker op de versierde fiets van Caroline. 

De bel luidde en ook klopten we her en der aan. Op diverse 
plaatsen stonden mensen ons al op te wachten!  Leuke 
pauzes in achtereenvolgens de Koning Davidlaan, de Pau-
luslaan, de Andreaslaan, bij het speeltuintje, de Moses en 
Aaronlaan, de Profetenlaan en de Simonlaan. Zo waren er 
heel wat oploopjes voor een kopje koffie en natuurlijk om de 
producten in ontvangst te nemen. We maakten zelfs nieuwe 
dorpsgenoten blij die hun huis aan het schilderen waren en 
nog geen koffie in huis hadden. 
Tot slot ging een ploegje aan de slag om bij de Bosduivel op 
de helling aan de zuidkant en op de Joanneslaan nog 950 
bloembollen te planten.  Van 13.00 tot 14.00 uur kon ieder-
een bij (M)ijsjes in het speeltuintje een superlekker schepijs-
je halen, aangeboden door de Dorpsvereniging!

De eerste bijen kunnen straks in het vroege voorjaar gaan 
snoepen van de bloemen van de 2900 krokussen die we 
hebben geplant. De pimpel- en koolmeesjes kunnen nestjes 
gaan bouwen in de 42 nieuwe vogelhuisjes. Daarmee be-
strijden we ook nog eens de eikenprocessierups, want met 
deze rupsen voeden de pimpel- en koolmeesjes graag hun 
jongen!!

Het was een super gezellige Burendag. Dank aan iedereen 
die heeft meegedaan.

De werkgroep duurzaamheid (Lies van Campen, Mireille Nef-
kens, Peer Trepels, Helen van der Ven, Tiny Wigman, Philip 
Wolbert)
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De vegetarische week en het 
groentepakket   TEKST: Miep Thuijls    

Nel: ‘Nou het leek wel een kerstpakket! En alles 
zó vers. Heerlijk. Wel veel te veel voor één per-
soon. De eieren heb ik meteen weggegeven en ik 
heb de buren uitgenodigd.’

Helma: ‘Ja, we hebben twee keer samen gegeten. 
En verder was het voor 2 personen ruim voldoen-
de. Verrassend, divers en super duurzaam. Er wa-
ren wel groenten bij die je snel moet verwerken 
zoals sla, spinazie en rucola. 

De recepten heb ik niet per dag gevolgd. Ze waren 
wel heel lekker: de bloemkoolschotel heb ik wat 
aangepast. Het toetje met appel…mmmm.’

Nel: De pasta alla Norma heb ik doorgeschoven 
naar een vriendin en die zei, dat die heerlijk was.

Helma: ‘Nou de courgettesoep was ook zalig en 
het vijgentaartje heb ik met eigen vijgen ge-
maakt.’

Nel: ‘Die slagroom!!... Romige, gele slagroom, zo 
krijg je ze niet in de winkel. Het was fijn geweest 
als je bij elk product wist van welke boer het 
kwam. Maar het was erg leuk gebracht, heel ge-
zellig met die koffie. Ik zou het wel wat vinden 
om met een aantal mensen gezamenlijk zo’n 
pakket vaker te bestellen, en dan bijvoorbeeld 
ophalen in de Bosduivel.’

Helma:’Het boekje paste niet naadloos op het 
pakket, maar ik gebruik het nog steeds. Wij 
hebben ons trouwens niet geheel aan de ve-
getarische week gehouden…  Gezondigd met 
paling van de palingkweker uit Groesbeek met 
eetbare Oostindische kers uit de Pauluslaan!
Het was een erg leuk initiatief en als ik gewe-
ten had dat het zoveel werk was om de pak-
ketten te vullen was ik graag komen helpen.’

Dat laatste zou ik goed onthouden als ik de 
werkgroep Duurzaamheid was.

Ik heb twee vriendinnen uit de Andreaslaan, Helma en Nel, gevraagd naar Ik heb twee vriendinnen uit de Andreaslaan, Helma en Nel, gevraagd naar 
hun ervaringen met het groentepakket in de vegetarische week. Beiden zijn hun ervaringen met het groentepakket in de vegetarische week. Beiden zijn 
ervaren en enthousiaste kokkinnen, en ook wel gepast kritisch.ervaren en enthousiaste kokkinnen, en ook wel gepast kritisch.  
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De gerechten van deze derde editie van de Ve-
gaweek in ons dorp hadden we al verklapt in de 
Oorschelp van half augustus. Iedereen die zich 
aanmeldde kreeg de mogelijkheid om in te schrij-
ven voor een productenpakket van Lekker Lokaal, 
passend bij de recepten van de Vegaweek. 
De deelnemers ontvingen daarnaast een bood-
schappenlijst van de boodschappen die ze nog 
aanvullend moesten doen. 

Een week lang heerlijk eten, zonder zelf de recep-
ten en boodschappenlijst te moeten uitzoeken! 
Super makkelijk toch?

19 huishoudens bestelden bij ons een producten-
pakket. 
Lekker Lokaal leverde ons ‘als grootverbruiker’ 
de – grotendeels biologische - producten aan: 13,5 
kilo aardappelen; 54 appels, 19 flesjes appelsap; 
19 potjes appelstroop; 46 aubergines; 19 pakjes 
boter; 19 doosjes champignons; 27 doosjes cherry 
tomaten; 27 courgettes; 27 doosjes eieren (10 
stuks); 19 maal pond oude kaas; 6,75 kilo rode 
bietjes; 46 rode uien; 19 pakken rucola; 19 krop-
pen sla; 19 bosjes peterselie; 27 flesjes slagroom; 
19 pakken spinazie; 13,5 kilo gele uien; 6,75 kilo 
zoete aardappelen.

De verdeling in papieren tassen deden we zelf. 
Op vrijdagavond 25 september, de avond voor 
Burendag, was het dan ook hard werken aan de 
Nijmeegsebaan. Bij Peer was het een heus distri-
butiecentrum!

Bent u benieuwd geraakt naar de recepten en 
heeft u het boekje nog niet in huis? Het recep-
tenboekje staat nu ook op de website van de  
dorpsvereniging
(https://dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/https://dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/
wp-content/uploads/2020/09/Receptenboek-wp-content/uploads/2020/09/Receptenboek-
je-2020.pdf)je-2020.pdf)

Eet smakelijk!

REACTIES VAN DORPSGENOTEN:REACTIES VAN DORPSGENOTEN:

‘Wat fijn dat jullie Lekker Lokaal hebben inge-
schakeld. Prima kwaliteit van de producten.

‘Heel vers! De sla, de champignons etc: prima, 
lekkere kaas.’

‘De rode bieten risotto was heerlijk! Ik heb hem 
na de Burendag al vaker gemaakt.’

Ons distributiecentrum voor 
de vegetarische week   TEKST: Lies van Campen 

  

VVeeggaawweeeekk  22002200  HHeeiilliigg  LLaannddssttiicchhttiinngg    

Zaterdag 26 september – vrijdag 2 oktober 

 
 

 

 
 

Je hebt de 3-de editie in handen van het unieke receptenboekje voor de vegetarische week. 

Wat leuk dat je meedoet! 

 
 

Burendag trapt dit uitzonderlijke jaar de Vegaweek niet af met het traditionele 

dorpsbuffet. Toch wil de werkgroep duurzaamheid de vegetarische week geheel coronaproof 

door laten gaan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77  DDaaggeenn  llaanngg    

EEllkkee  ddaagg  22  ggaannggeenn  

RReecceepptteenn  zziijjnn  vvoooorr  44  ppeerrssoonneenn  

GGrrooeenntteenn  vvaann  hheett  sseeiizzooeenn  

DDuuuurrzzaaaamm  

HHeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeell  lleekkkkeerr  
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“LANDGOED VILLANDRY, een pareltje in Nij-“LANDGOED VILLANDRY, een pareltje in Nij-
megen”.megen”. Dit is de titel van mijn boek dat op 15 
oktober 2020 is verschenen.  Klaas Bouwer heeft 
recentelijk zijn boek “Bij de boom van Maria, de 
geschiedenis van  Mariënboom en het Mariën-
bosch” gepubliceerd. Het is zuiver toeval dat de 
beide uitgaven over de aanpalende terreinen en 
gebouwen zo snel na elkaar verschijnen. 

In de gesprekken met enkele journalisten over 
mijn boek heb ik Landgoed Villandry gekarakteri-
seerd als “het mooiste stukje onbekend Nijme-
gen”. Velen kennen de naam, minder mensen 
weten waar het is gelegen en nog minder hoe de 
historie is van het landgoed. Voldoende aanlei-
ding voor mij om in de archieven in Nijmegen en 
Utrecht eens na te speuren hoe dit onbekende 
plekje van de stad tot stand gekomen is en wat 
er zich vanaf 1904 tot heden heeft afgespeeld. 
Nadat ik het lijfelijk bezoek aan de archieven had 
afgerond brak de Covid-19 periode aan en moest 
ook ik me ‘terugtrekken’ in mijn appartement om 
gezond te blijven. De ook U bekende voetballer 
had toch die uitdrukking over een nadeel in een 

voordeel omzetten, nou dat heb ik  toen maar 
gedaan en het resultaat van mijn schrijfwerk is 
nu dus beschikbaar.

Wat komt er zoal in het boek aan de orde?  Hoe 
en door wie het landgoed is gesticht, hoe het de 
betrokkenen is vergaan en wat ons nog aan hen 
herinnert; de  huur en latere koop van het land-
goed door de Spoorwegen, die het omvormden 
tot herstellingsoord; de totstandkoming van het 
kinderhuis, de tuinmanswoning en de boerderij; 
de lotgevallen van Villandry tijdens de oorlog. En 
natuurlijk de latere bouw van het huidige appar-
tementencomplex. Ook wordt U uitgenodigd tot 
een ‘virtuele’ wandeling door de buurt, waarbij 
wetens/bezienswaardigheden de revue passeren.

De beschrijving van deze geschiedenis gedurende 
ca. 120 jaar heeft geresulteerd in een boek van 
240 pagina’s.
Het boek kost €25,-- en is te bestellen via e-mail:
gerardenlenyleonards@kpnmail.nlgerardenlenyleonards@kpnmail.nl . 
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Het is een donkere, natte, koude avond eind november als we naar de Mozes en Aaronlaan lopen. 
Gelukkig gaat de deur meteen open en worden we warm en hartelijk ontvangen door  Bob en Danja. 
Zodra we zitten moet Sem (5 jaar, groep 2) zien wie er op bezoek zijn, voordat hij naar bed gaat. Volgens 
Sem wonen ze nu in de ‘allerheiligste landstichting maar wel in een raar huis zonder dak en zonder 
trap’.     TEKST: Wim de Vries/ Miep Thuijls

Nieuwe bewoners**
Danja en Bob Maassen, Sem  | Mozes en Aaronlaan 20

‘Ja, we wonen hier nog maar net, dus Sem moet nog wel 
wat wennen’ legt Bob uit. ‘En in het vorige huis hadden we 
een puntdak en trappen. Nu is alles gelijkvloers dat vindt hij 
maar gek.’

HOE LANG WONEN JULLIE HIER DAN?HOE LANG WONEN JULLIE HIER DAN?
Bob en Danja moeten lachen. ‘Nog maar heel kort, sinds 25 
augustus. Morgen, 1 december, is de overdracht van ons 
oude huis.’
Wim en ik kijken elkaar aan: ‘Jee, dan zijn jullie er wel heel 
snel bij om in de Oorschelp te staan. De meeste mensen 
moeten een jaar wachten.’
‘Ik weet wel hoe dat komt’, lacht Danja. ‘Mijn vader, Gerrit 
Coenen, woont hier in de Petruslaan met Wieke en hun drie 
kinderen, en die riep meteen dat we in de Oorschelp moes-
ten.’

Dus ja, ze kennen deze buurt. Heerlijk rustig, veel groen en 
oppas opa en oma lekker dichtbij. Vrienden Mischa, Liesbeth 
en zoontje Benjamin wonen om de hoek. Hiervoor woonden 
ze in de professorenbuurt. Dichtbij de school van Sem. Maar 
het huis was te groot want meer kinderen komen er niet. 
Daardoor viel de keus op minder kamers en meer groen om 
het huis. Nu, met het vele thuiswerken, missen ze die extra 
kamer en komt er toch een kleine verbouwing. 

DUS JULLIE MOETEN THUIS WERKEN NU MET DIE CORONA? DUS JULLIE MOETEN THUIS WERKEN NU MET DIE CORONA? 
Bob werkt al heel lang bij ING in verschillende functies. 
Tegenwoordig als hypotheekadviseur. Hij werkt het meest 
vanuit huis en voert hypotheekadviesgesprekken via een be-
veiligde Zoom-achtige verbinding. Het gaat prima maar het 
is wel wat eenzaam. Je mist de humor bij het koffie appa-
raat, het contact met je collega’s. Maar de meeste klanten 
hebben er geen moeite mee. Straks zal het wel een combi 
worden. Dat online werken zal ongetwijfeld zo blijven.

Danja werkt bij de HAN bij commerciële economie. Ze doet 
nu ook veel digitaal maar geeft ook wel fysiek les op school. 
‘Ik heb wel heel erg te doen met de studenten. Ze missen 

echt een dimensie. Het spannende van op je zelf wonen en 
studeren, uitgaan, nieuwe vrienden maken, een eigen leven 
opbouwen. Dat was toch het leuke van studeren. Daar maak 
ik me wel zorgen over.’
Hiervoor werkte Danja bij de afdeling Inkoop van Friesland 
Campina en daarvoor bij Mars (ijsjes en chocola). Ze reisde 
veel door Europa en Rusland voor haar werk. 

Ja, Danja is de rusteloze zwerver van het stel. Geboren in 
Leiderdorp, jeugd doorgebracht op Curaçao en al 16 keer 
verhuisd. Bob en Danja kennen elkaar al 20 jaar en in die tijd 
zijn ze 5 keer verhuisd (en dat komt door Danja volgens Bob). 
Bob is meer honkvast. Geboren en getogen in Nijmegen aan 
de Haterseveldweg, tegenover de kiosk aan de Graafseweg. 
In Arnhem gestudeerd, maar altijd in Nijmegen blijven wo-
nen. En nu … voor het eerst in zijn leven niet meer in Nijme-
gen! Alhoewel ‘in een paar stappen ben ik daar weer terug’.
En, na 20 jaar samen, zijn we anderhalf  jaar geleden 
getrouwd. Eén van de aanleidingen was de vraag van Sem 
waarom ik Coenen heet en geen Maassen, zegt Danja. Maar 
ook wilden we ons samenzijn met een mooi ritueel bevesti-
gen.

We zijn benieuwd naar jullie hobby’s?We zijn benieuwd naar jullie hobby’s?
Bob: “Ik heb 13 jaar lang op redelijk hoog amateur niveau ge-
voetbald en voetbal nog steeds maar veel minder fanatiek.” 
Danja: “ik heb lekker enthousiast gehockeyd maar met de 

Ja, Danja is de rusteloze 
zwerver van het stel. 

Geboren in Leiderdorp, jeugd 
doorgebracht op Curacao en 

al 16 keer verhuisd.
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komst van Sem viel dat niet meer te combineren.”
Samen tennissen ze in Beuningen. Lekker rustig, 
altijd plek. Maar nu met wel 6 tennisverenigingen 
op loop- of fietsafstand is een overstap ook wel 
aantrekkelijk. Een andere hobby komt er dit jaar 
niet van, want wintersport zit er nu even niet in. 
Volgend jaar dan maar weer. Een aantal jaren 
hebben ze Salsa-lessen gevolgd maar ‘dat werd 
ons een beetje te fanatiek’ en toen zijn ze daar-
mee gestopt.
Bob speelt met vrienden poker, al is bijpraten 
belangrijker dan winnen. Samen spelen ze nog 

het kaartspel Rikken en 30 Seconds, naar verluid 
is dat over komen waaien van huize Coenen op de 
Petruslaan en dat gaat er dan behoorlijk fanatiek 
aan toe!

En Sem, wat vindt hij van het wonen in de al-
lerheiligste landstichting? Hij vindt het leuk, hij 
had al vriendjes die hier wonen, dus dat komt 
wel goed. En het oude lege huis met het puntdak 
vindt hij nu maar niks.

Ontwikkelingen in Orientalis
In gesprek met Walter Hamers, 10-11-2020     

“Het is toch fantastisch als je erachter komt dat bijna iedereen hier als kind wel een keer is geweest. 
Educatie wordt dan ook een belangrijke pijler in de bedrijfsvoering van het cultuurpark.” Een enthousiaste 
Walter Hamers is aan het woord. We nemen met hem de laatste ontwikkelingen in Orientalis door.

TEKST: Wim de Vries, Jan de Koning

“Wij willen een jong publiek aantrekken, hen in contact 
brengen met de waarden van Orientalis. De onderwijsstaf 
werkt al aan een educatief programma dat gericht is op een 
verbreding naar burgerschap en allerlei kleine verrassingen, 
‘follies’, die in het park te ontdekken zijn. Dit geeft iets ‘lichts’, 
iets speels aan het park.” Samen met educatie, vormen 
jaarlijkse evenementen en groepsbezoeken de drie pijlers 
waarop Walter de exploitatie van het park wil bouwen.

DUURZAAM PERSPECTIEFDUURZAAM PERSPECTIEF
Naar aanleiding van de vraag wat Orientalis gaat doen met 
het dorpsadvies heeft de nieuwe bestuurder bewoners 
uitgenodigd om in werkgroepen aan de slag te gaan met 
identiteit en exploitatie, ecologische inrichting en ruimtelijke 
ontwikkeling. “Die adviezen van de werkgroepen heb ik mee-
genomen in de ontwikkeling van mijn eigen visie en samen 
zijn we gekomen tot de notitie, ‘Orientalis, een duurzaam 
perspectief’.” Deze notitie is, vergezeld van een positief 
advies door de werkgroepen en enkele dorpsbewoners, naar 
het college van B&W gestuurd en komt binnenkort in de 
gemeenteraad aan de orde. 

De kernpunten in de notitie (integraal te vinden op de 
website van de dorpsvereniging) zijn de nieuwe missie en de 
ontwikkeling van de exploitatie. De missie is een synthese 
van het cultuurhistorisch perspectief, de natuurwaarden 
en het devotieperspectief in een nieuw, eigentijds verhaal. 
Hamers legt zijn model voor de bedrijfsvoering uit: “De 
ontwikkeling van de exploitatie gebeurt in twee fasen: de 
eerste drie jaar gaan externe organisaties vijf evenemen-
ten per jaar organiseren, die verbonden zijn met religieuze 
kalenders, zoals Kerst, Pasen, of Suikerfeest. Tussen deze 
evenementen door is het park open voor groepsbezoeken. Je 
kunt daarbij denken aan personeelsbijeenkomsten, heises-
sies, familiereünies, of bezinningsdagen. Maar dan wel met 
een verdiepend element dat aansluit bij onze identiteit en 
missie. En misschien gaan we zelf wel een aantal rituelen 
ontwikkelen.” In de eerste drie jaar wil Hamers aantonen 
dat een sluitende exploitatie mogelijk is en dat er voldoende 
financiële resultaten zijn om onderhoud en investeringen te 

financieren. “Verder willen we in die eerste drie jaar voldoen-
de reserves opbouwen om in de tweede fase van drie jaar 
een aantal grote investeringen te doen in kennis, onderzoek, 
collectie en marketing, teneinde de continuïteit op eigen 
kracht te borgen.” 

“Ik heb me afgevraagd of we nog wel kunnen spreken van 
een museum als er zoveel nadruk gelegd wordt op evene-
menten, educatie en groepsbezoek. Maar we hebben die 
eerste fase juist nodig om over een paar jaar de collectie 
goed voor het voetlicht te kunnen brengen en beeldend te 
kunnen verhalen over de betekenis van het park en van 
Orientalis. Ik was verbaasd over wat ik aan waardevolle 
items in de kelders aantrof. De grootste kerststal van Euro-
pa en zelfs de grootste kerststallencollectie ter wereld ken-
nen we wel, maar het historisch fotomateriaal, de enorme 
collectie bijbels en het werk van Piet Gerrits zijn indrukwek-
kend. Dus over de museumfunctie maak ik me geen zorgen.” 

DRAAGVLAKDRAAGVLAK
Inmiddels is Walter Hamers aan de slag met het creëren 
van een breed draagvlak voor wat hij noemt: ‘de krijt-
strepen-notitie’ en met de uitwerking daarvan naar een 
bedrijfsplan. “Het stuk is positief ontvangen door de Raad 
van Toezicht, de betrokken stichtingsbesturen. De gedepu-
teerde van de provincie en de verantwoordelijke wethouder 
van de gemeente vinden het een verbreding en verfijning 
van de visie. Ook het exploitatiemodel is in vergelijking met 
het Toekomstplan van 2019 een stuk realistischer. Peter 
Drenth, de gedeputeerde van de provincie, heeft het stuk 
‘een doorbraak’ genoemd, vooral door de nadruk die nu ligt 
op de natuurwaarde van het gebied en door de plaatsing 
van het cultuurpark in de bredere maatschappelijk-culturele 
context.” 

Ik heb me afgevraagd of we nog wel kunnen 
spreken van een museum als er zoveel 
nadruk gelegd wordt op evenementen, 

educatie en groepsbezoek.
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WERKGEBIEDEN VRIJWILLIGERS ORIENTALISWERKGEBIEDEN VRIJWILLIGERS ORIENTALIS
1. Evenementen: assisteren bij inrichting, logistiek, 

horeca, begeleiding bezoekers
2. Verkoop: meewerken bij kaartverkoop, winkel-

beheer, advisering van bezoekers
3. Informatie: groepen rondleiden, natuurgids, 

museumpresentaties
4. Exposities: meehelpen bij voorbereiden en 

inrichten van tentoonstellingen
5. Hospitality: optreden als gastheer/vrouw bij 

groepen, ontvangst, introductie
6. Educatie: Begeleiden bij educatieve program-

ma’s voor (school)groepen 

Meer informatie: 
www.museumparkorientalis.nl/vrijwilligerswww.museumparkorientalis.nl/vrijwilligers

Vergeten lanen en vergezichten in Orientalis, die opnieuw zichtbaar gemaakt 
kunnen worden

uit de oude doos:
Berg en Dal
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Het draagvlak voor het geschetste duurzame perspectief 
van Orientalis heeft inmiddels geleid tot ambtelijke onder-
steuning vanuit de provincie voor verwerving van reguliere 
subsidies die voor het cultuurpark van toepassing zijn. Deze 
provinciale financiering wordt gelegitimeerd binnen de be-
leidslijnen Cultuur, Erfgoed en Toerisme.

WAT HET DORP NODIG HEEFTWAT HET DORP NODIG HEEFT
“Door een groot netwerk van organisaties, dorpsbewoners, 
werkgroepen, vrijwilligers en specialisten mee te laten 
denken, krijgen we een steeds beter beeld van wat het 
cultuurpark gaat worden,” schetst Walter zijn lange termijn-
visie. “Door te ontwikkelen in wisselwerking met de directe 
omgeving wordt Orientalis een maatschappelijke organisa-
tie. Ik vind het absoluut noodzakelijk om ‘de buitenwereld’ 
bij de exploitatie te betrekken, te beginnen met de directe 
omgeving. Maar ik verwacht dat Orientalis op den duur een 
landelijke uitstraling zal krijgen.” 

“Hoe die betrokkenheid van de omgeving eruitziet? Kijk 
bijvoorbeeld naar de rol die de werkgroepen rond Identiteit 
en Ecologie hebben gespeeld. Met de werkgroep ‘Ruimtelijke 
ontwikkelingen’ is afgesproken dat zij gaat adviseren over 
de grote herinrichtingsprojecten in het park, zoals de koepel 
op het hoofdgebouw, het verleggen van de ingang, en de 
herbestemming van het parkeerterrein en de Piet Gerrits-
zaal. Het uitgangspunt is: ‘wat nodig is aan functies voor het 
park en voor de omgeving’. Een ander voorbeeld: binnenkort 
vertrekken we uit dit kantoor. Dan komt het leeg. Dus als er 
bedrijven, organisaties of ZZP-ers in de buurt op zoek zijn 
naar kantoorruimte, dan kunnen ze hier terecht.”

“Om het cultuurpark, ook na de coronatijd, nieuw leven in 
te blazen, hebben we, behalve de financiële middelen, veel 
menskracht nodig. Op korte termijn is vooral veel behoefte 
aan vrijwilligers, om mee te denken, mee te doen, ideeën te 
leveren en te adviseren. De coördinatie van vrijwilligers is in 
handen van een externe, professionele organisatie. Iedereen 
die zich aangetrokken voelt tot een van de werkgebieden 
(zie kader) kan zich bij ons aanmelden.” 

In het KRO/NCRV-programma ‘Roderic zoekt licht’ van 17 
oktober gaat Roderic Vonhögen in Orientalis op zoek naar 
hoopvolle verhalen, optimistische mensen en tradities 
die verbinden. In Walter Hamers 
vond hij in elk geval een gedreven 
gesprekspartner.  

U kunt op dit artikel reageren door 
de QR-code te scannen.

Erfgoednet Berg en Dal is gelanceerd met Erfgoednet Berg en Dal is gelanceerd met 
wetenswaardigheden en achtergronden over heemkunde en wetenswaardigheden en achtergronden over heemkunde en 
cultuurhistorie. Kijk op www.erfgoednetbergendal.nl. cultuurhistorie. Kijk op www.erfgoednetbergendal.nl. 

Op de website staan bijvoorbeeld nieuwsberichten, activi-
teiten, afbeeldingen, documenten en web-exposities. Deze 
databank wordt steeds aangevuld met beeld- en tekstma-
teriaal. 
Stichting Erfgoednet Berg en Dal is trots dat de website nu 
online is. Het heeft ongeveer drie jaar geduurd om tot deze 
website te komen. De wens vanuit de Heemkundekring 
Groesbeek om het archief te digitaliseren en publieksvrien-
delijk te maken vond bij burgemeester Mark Slinkman in 
maart 2017 gehoor en leidde tot het voornemen een digitaal 
cultuurhistorisch platform op te richten met deelnemers uit 
de gehele gemeente. Het streven was om de rijke cultuur-
historie in de gemeente Berg en Dal digitaal te bewaren en 
zichtbaar te maken. Dat idee heeft uiteindelijk vorm gekre-
gen door veelvuldig overleg in het Erfgoedberaad, het bijwo-
nen van studiebijeenkomsten en bezoeken aan gemeenten 
waar al een erfgoedplatform bestond.

Wie helpen de Stichting Erfgoednet bij het digitaliseren?
Op dit moment heeft het Erfgoednet vijf deelnemers die 
archieven digitaliseren. Dit zijn Heemkundekring Groesbeek, 
Heemkundekring De Duffelt, Heemkundewerkgroep Heilig 
Landstichting, Stichting Heemkunde Berg en Dal en Stichting 

Monument en Landschap Berg en Dal. Andere instanties en 
organisaties in de gemeente die zich met de lokale geschie-
denis bezighouden, kunnen zich melden en aansluiten. 

Oproep voor de inwoners van Heilig Landstichting
Heeft u foto’s van Heilig Landstichting van vroeger? Dat 
kunnen ook privékiekjes zijn van vroeger met zicht op een 
straat. Ik heb veel interesse voor foto’s van de jongens- 
en meisjesschool. Daar is weinig van bewaard. Ook oude 
klassenfoto’s zijn zeer welkom. Tot nu toe is er heel veel 
gedigitaliseerd van Heilig Landstichting, maar het staat nog 
niet in de etalage op de website. Dat gaat gebeuren.
Ik digitaliseer uw materiaal en u krijgt het origineel netjes 
terug. 

Huub Schoot, lid heemkundewerkgroep Heilig Landstichting; 
huub.schoot@inter.nl.net

Dit burgerinitiatief is mogelijk gemaakt met een bijdrage van 
€15.000,-  van de gemeente Berg en Dal. 

Erfgoednet Berg en Dal
TEKST: Huub Schoot
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Met dit artikel hopen wij senioren te kunnen 
bewegen om ook lid te worden van de Vereniging 
50Plus HLS, de seniorenvereniging van Heilig 
Landstichting voorheen KBO HLS.
Als senioren van onze gemeenschap denken wij 
dat we voor elkaar meer kunnen en moeten gaan 
betekenen, aandacht te hebben voor mekaar en 
voor elkaar te zorgen.
Waar mensen voorheen dachten en van me-
ning waren dat de KBO iets was voor ouderen, 
willen wij met een nieuwe naam 50Plus jongere 
senioren werven na bewustwording dat ook zij in 
onze gemeenschap weliswaar nog niet oud zijn, 
maar wel oud willen worden. Nu zult u denken, 
ik ben al lid van de Dorpsvereniging en is dat dan 
niet dubbel op. Wel, de Dorpsvereniging richt zich 
op onze totale gemeenschap; de belangenbehar-
tiging en de vertegenwoordiging daarvan, alsook 
het organiseren van dingen daarvoor.
Belangenbehartiging van senioren betreft lande-
lijk, provinciaal, gemeentelijk en regionaal op het 
gebied van pensioen/aow, belastingen, inkomen 
en koopkracht, huisvesting, zorg en welzijn, 
woon-/leefgenot en alles wat de senior helpt om 

zelfstandig te kunnen en willen leven.

Wij richten ons alleen op de senioren vanaf 50 
jaar en de vertegenwoordiging daarvan regionaal, 
provinciaal en landelijk. Voor provinciale verte-
genwoordiging zijn wij lid van de KBO Gelderland, 
voor landelijke vertegenwoordiging zijn wij lid van 
de Unie KBO.

Steeds meer senioren gaan richting de 100, wor-
den eenzamer, hebben behoefte  aan contact en 
hebben soms ook  hulp nodig.
Welnu, hier zit de crux, waarvoor wij in ons dorp 
het leven aantrekkelijk(er) willen maken door 
samen en voor elkaar dingen te doen.
Voor onze leden organiseren wij bijna iedere 
maand een bijeenkomst met een lezing/ presen-
tatie op het gebied van cultuur, de regio waarin 
wij wonen of anderszins. Verder organiseren wij 
jaarlijks een of meer uitstapjes/ museumbezoe-
ken en bieden wij wekelijks voor de leden uurtjes 
met fitness, sport en spel.
Als lid van onze Vereniging hopen wij ook van u 
inbreng te krijgen over wat te doen.

Concreet nodigen wij iedereen van boven de 50 
uit om lid te worden van onze Vereniging.
De kosten hiervoor zijn € 30 per jaar, waarvoor u 
11 keer per jaar het magazine van de KBO/PCOB 
ontvangt en alle bovengenoemde activiteiten en 
een maandelijkse nieuwsbrief van onze Vereni-
ging.
Naast uw contributie ontvangen wij voor alle 
leden die gepensioneerd zijn jaarlijks subsidie van 
de gemeente.

Besluit u om zich aan te willen melden als lid dan 
sturen wij u graag een inschrijfformulier. 
U kunt dit aanvragen door een mail te sturen naar 
het secretariaat kbo.hls3@gmail.com of telefo-
nisch 024-3220931.

Wij heten u graag van harte welkom!

VRIJDAGMIDDAG WANDELINGEN 
 

Dit najaar hebben gelukkig nog drie vrijdagmiddagwandelingen kunnen plaatsvinden: 

naar de moestuinen bij Casa Nova onder leiding van Annelies van Gunst, naar de begraafplaats onder leiding van Helen van 

der Ven en langs plekken in Heilig Landstichting met een oorlogsverleden onder leiding van Frans Geertsen. 

Helaas gaan de vrijdagmiddagwandelingen al een tijdje niet door vanwege Corona.  Houd de dorpsmail in de gaten.

De Oorschelp |  nummer 57 | december  2020

LID WORDEN? 
VERENIGING 50PLUS HEILIG LANDSTICHTING
TEKST: Marja van Oppenraaij
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Sinterklaas 
bezoekt 
Heilig 
Landstichting

FOTO’S:  Marcel Krijgsman

 

Aan alle lieve kinderen van Heilig Landst icht ing, 

Tegen de t ijd dat jullie di t lezen, zi t ik alweer op de boot naar Spanje. Zonder 

cadeaut jes – want die hebben de pieten weer allemaal rondgedeeld – maar 

met een hart vol warme herinneringen. 

Want wat heb ik genoten van mijn bezoek di t jaar. Mijn pieten en ik hadden er 

eigenlijk geen rekening meer mee gehouden, en ons eigenlijk ingesteld op 

een beet je slappe blokjesverjaardag. Maar wat was het fijn om zo velen in het 

Huis van Sinterklaas te ontvangen. Het defilé op de dag van mijn aankomst 

was grandioos! 

En wat helemaal de kers op mijn verjaardagstaart was, was mijn bezoek aan 

jullie in Heilig Landst icht ing. Samen met Americo – die mocht van mij nog 

een keert je mee – vond ik het geweldig om bij jullie t huis langs te lopen. Om 

te zien waar jullie wonen en om jullie mooie versieringen te bekijken. Mijn pie-

ten wisten natuurli jk pr ima waar jullie wonen, maar nu weet ik het ook! 

Wat een feest was het wel niet! ‘Officieel’ hadden zich 54 kinderen aan-

gemeld, maar ik heb veel meer kinderen gezien en mogen begroeten! Die 

waren wel niet allemaal nog in de kinderleef t ijd, maar ik herkende iedereen 

nog goed van vroeger t ijden. Dank voor wortels, appelt jes en warme woorden. 

Het deed mij goed om jullie te zien, in deze rare Coronat ijd. 

Ik dank nog even het Oranjecomité voor hun werk om di t voor mij zo mogelijk 

te maken. Het was met recht een feest. Onvergetelijk! 

Lieve kinderen – jong en oud -, hou jullie haaks en let een beet je extra op 

elkaar de komende t ijd. Jullie hebben een groot hart, maak ook dat tot een 

cadeaut je voor de ander. 

Het ga jullie goed en tot volgend jaar! 

Groeten, ook van alle pieten, 

Sinterklaas 

Gelukkig durfde Sinterklaas ondanks de Corona toch 
nog op bezoek te komen in Heilig Landstichting. Zater-
dag 21 november was het zover. Voorzichtig reed hij 
op zijn paard door de straten van ons dorp. Spannend 
hoor! 

Hij heeft een brief geschreven aan alle kinderen van 
Heilig Landstichting. Lees maar verderop in dit blad. 
Wel een beetje moeilijk hoor, die brief….De redactie.
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““Wil je een kopje thee of koffie, dan eet ik nog even mijn boterham op. We hebben Wil je een kopje thee of koffie, dan eet ik nog even mijn boterham op. We hebben 
de tijd tot dat mijn jongere zus me komt halen want dan gaan we op spatte ”, zegt de tijd tot dat mijn jongere zus me komt halen want dan gaan we op spatte ”, zegt 
mevrouw Zwitserloot-Meijers. Ik kies voor een kopje groene thee om dat na een mevrouw Zwitserloot-Meijers. Ik kies voor een kopje groene thee om dat na een 
half uur koud te nuttigen. In die tijd liggen er een foto-album, een mapje met foto’s, half uur koud te nuttigen. In die tijd liggen er een foto-album, een mapje met foto’s, 
een fotolijstje met foto van haar overleden, zo te zien zeer levensgenietende, broer een fotolijstje met foto van haar overleden, zo te zien zeer levensgenietende, broer 
en nog meer vroege en late herinneringen om ons heen.en nog meer vroege en late herinneringen om ons heen.

“Ik woon hier in de Simonlaan sinds febru-
ari 1962, ik en mijn man waren de eerste 
bewoners van dit huis, spiksplinternieuw, 
en voor ons huis een (voetbal)veldje en oude 
eikenbomen. Mijn ouderlijk huis aan de 
Nijmeegsebaan is in de laat vijftiger jaren 
afgebroken voor de verbreding van de weg. 
Toen zijn ook al die oude linden gekapt die 
langs de weg stonden. Het rijtje huizen 
waarvan wij in het hoekhuis woonden is 
door mijn grootvader gebouwd en lag op de 
huidige parkeerplaats en bushalte tegenover 
het huidige Rozenhof”, zo vertelt mevrouw 
Zwitserloot. 

“In dat huis, toendertijd nummer 61, ben ik 
eind 1931 geboren en heb ik mijn hele jeugd 
doorgebracht.  We speelden op ’t Vlak achter 

ons huis, een ruig stuk land met opgescho-
ten eikenbomen dat doorliep tot de oude 
spoorbaan. Ik was de oudste zus en had bo-
ven mij nog een oudere broer en onder ons 
nog 6 kinderen. In de oorlogstijd woonden 
ook nog 6 onderduikers bij ons. Uit die tijd 
herinner ik me nog dat mijn vader aan kwam 
lopen met een zware doos, hij was trots als 
een pauw en dacht dat er een radio in zat; 
die had hij uit een beschoten trein gehaald. 
Wat bleek? Er zaten grote tabletten Clievers 
toffees in, hij teleurgesteld, wij blij! In die tijd 
gingen we voor boodschappen naar Pietje 
Willems de kruidenier of naar Boekhorst de 
groentewinkel. En wat nu de Andreaslaan 
heet noemden we toen de Scheiwal en 
spraken we over de speklappenbuurt. We 
hadden een leuke jeugd, konden doen wat 

we wilden en speelden veel in het bos.”
Minder goed beviel de lagere school bij de non-
nen. In ’t Zaaltje werd les gegeven aan klas 1,2 
en 5,6. In Casa Nova zaten de klassen 3 en 4. “De 
Duitse zusters die les gaven deden dat niet al te 
best hoor. Wel heb ik veel profijt gehad van de 
naailessen van juffrouw Hutjes. Dat was geen 
non en kwam van de Jacobslaan.” zegt mevrouw 
Zwitserloot.”  Als we vanuit ons huis omhoog 
naar school liepen via de Scheiwal en de Bronweg, 
zoals we dat zandpad noemden, kwamen we 
langs het land en boerderij van boer Stolk. Met 
hem hadden we het regelmatig aan de stok om 
de appels die we uit de boomgaard haalden. Op 
het laatste stukje van dit pad kwamen we langs 
een vijver met een bron. Jammer dat die bron is 
verdwenen.

Na de afbraak van het huis aan de Nijmeegse 
baan in 1958 verhuisden mijn vader en moeder en 
acht kinderen naar ons nieuwbouw huis  aan de 
Lucaslaan. In dat zelfde jaar trouwde ik met mijn 
man. Met hem woonde ik nog ruim twee jaar in 
een bovenhuis aan de Nijmeegse baan tot we in 
1962 dit huis kregen. Wat een tijd nietwaar? Veel 

plezier gehad van mijn Heinkel 800 cc scooter, het 
zelf maken van mijn trouwjurk, witte mantelpakje 
en andere kleren. Werken bij de schoenfabriek 
van Robinson aan de Groesbeekseweg en later 
bij de fabriek van Swift aan de Weurtseweg. Daar 
heb ik mijn man leren kennen. Die voetbalde altijd 
in de middagpauze met zijn collega’s van de Fas-
to-geyserfabriek en wij pakten de ballen af.  

Ach ja, tien jaar geleden is hij overleden.
Ach, kijk hier, die bloemenbak met geraniums, wat 
bloeien die mooi op deze foto, maar die hang ik 
niet meer op hoor. De beugels hangen er nog wel 
maar het is veel te gevaarlijk. Nu heb ik de nog 
steeds bloeiende fucsia en uitgebloeide horten-
sia’s in de voortuin en mijn kunstgrasveld. En 
voor de deur mijn fijne Toyota.” 

Voor het huis nemen we hartelijk afscheid en ik 
maak een foto. Nog een paar weken en dan viert 
deze krasse verhalenvertelster haar 89ste ver-
jaardag. Als ik naar huis loop komt de jongere zus 
de hoek om rijden en gaan ze samen op stap.

Betreden op eigen risico
Om niet verantwoordelijk te 
kunnen worden gesteld voor letsel 
opgelopen op ons perceel grond op de 
Joanneslaan 2, hebben wij gekozen om 
bordjes te plaatsen met de tekst ‘Eigen 
terrein, betreden op eigen risico’. 

Dezelfde bordjes overigens die 
door Orientalis geplaatst zijn in ’t 
Kerkebosje.

Helaas, iemand is zo vrij geweest om 
het bordje aan de achterkant bij de 
volkstuintjes mee te nemen of wat 

dan ook. Jammer dat mensen niet af 
kunnen blijven van spullen die niet 
van hen zijn. Wij verzoeken degene die 
er meer van weet het bordje terug te 
plaatsen.

Als het bordje niet terug komt zullen 
wij helaas genoodzaakt worden te 
overwegen om het pad dat over ons 
perceel loopt, om risico’s uit te sluiten, 
af te gaan sluiten. 

Hans en Diny Bartels
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Museumpark Orientalis
Van 12 december tot en met 10 januari 2021 van 
12.00 uur tot 20.00 uur: Het feest van Licht; dit jaar 
met bijzondere kerststallen én een verlichte route 
met lichtobjecten. 
Reserveer je ticket met tijdslot op https://tickets.
museumparkorientalis.nl/nl/tickets 
  

Afrikamuseum
Tijdens de Kerstvakantie is het museum geopend 
van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en 
op zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Exposities: 
• Inspirerend Afrika (de nieuwe vaste opstelling) 
• Door de lens van…. (World Press Photo) tot en 

met 28 februari 2021

Zoals bekend moeten we een slag om de arm houden 
i.v.m. de dan geldende corona-maatregelen 
We plaatsen hieronder enkele activiteiten onder 
voorbehoud.

Dorpsvereniging H. Landstichting
NieuwjaarsreceptieNieuwjaarsreceptie 
Er zal dit jaar GEEN  Nieuwjaarsreceptie zijn van 
de Dorpsvereniging. We kunnen geen veilige 
bijeenkomst organiseren vanwege de pandemie. 
Het spijt ons enorm en hopen dat het tij snel zal 
keren zodat we weer grotere bijeenkomsten mogen 
organiseren.

Contributie DorpsverenigingContributie Dorpsvereniging 
U kunt via nevenstaande QR 
code alvast uw contributie 2021 
voor de Dorpsvereniging Heilig 
Landstichting voldoen (€ 15,-)
Alvast zeer bedankt voor uw 
bijdrage.

Dorpshuis De Bosduivel 
Ook in 2021 staan er weer veel cursussen, 
activiteiten en clubbijeenkomsten op het programma, 
zoals
• Bridgecursussen
• Yogalessen
• Museumclubs 
• Leesclubs, dorpsbibliotheek en literaire kring 
• Gym 
• Luisteren naar muziek
Eind december wordt de actuele agenda met data en 
tijden op de website gepubliceerd.

Vereniging 50 Plus 
Nieuwjaarsbijeenkomst (onder voorbehoud van de 
dan geldende maatregelen)
Donderdag 21 januari 2021 om 14.00 uur in 
Dorpshuis De Bosduivel

Kerst in de Cenakelkerk 
De kerk is dagelijks van 25 december tot en met 
3 januari van 14.00 uur tot 16.30 uur open voor 
bezichtiging
De kerstvieringen zijn:
• 24 december om 20.00 uur: eerste Nachtmis
• 24 december om 23.00 uur: tweede Nachtmis
• 25 december om 11.00 uur: Hoogfeest van 

Kerstmis
• 26 december om 11.00 uur: Hoogfeest van 

Kerstmis
• 27 december om 11.00 uur: Hoogfeest van 

Kerstmis
• 31 december om 19.00 uur: Eucharistieviering, 

Oudjaar
• 1 januari om 11.00 uur: Eucharistieviering, 

Nieuwjaar
• 3 januari om 11.00 uur: Eucharistieviering

Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven 
het ‘Hoogfeest van Kerstmis’ in de kerk te vieren 
is besloten dat op Eerste en Tweede Kerstdag én 
op zondag 27 december in Heilig Landstichting de 
Hoogmis van Eerste Kerstdag gevierd wordt.   

Omdat vanwege de maatregelen met betrekking 
tot de Corona epidemie er slechts 30 mensen per 
viering aanwezig kunnen zijn, dient iedereen zich 
van tevoren aan te melden, hetzij via de website van 
de parochie: https://parochie-heiligedrie-eenheid.
nl/vieringen, hetzij telefonisch via het Centraal 
parochiesecretariaat: 024-3553630.

De vieringen zijn overigens ook te volgen via YouTube 
(zie de informatie en de link op de website). 

Het Kindje Zoeken  
Het kindje Zoeken gaat dit jaar NIET  door vanwege 
de coronamaatregelen.
We hopen dat alle kinderen die dit jaar hadden willen 
meedoen zich volgend jaar weer opgeven.

AGENDA

Op de 2e zaterdag in augustus was 
onze inmiddels 5e golfdag voor 
inwoners van Heilig Landstichting 
gepland, maar door de tropische 
weersomstandigheden konden we in 
goed overleg met het management 
van onze mooie Golfbaan het Rijk van 
Nijmegen deze wedstrijd verschuiven 
naar 19 september. 

En wat was het die dag mooi golf-

weer, met ruim 25 deelnemers en 
zelfs met 2 echtparen die onlangs een 
huis kochten in ons mooie dorp en zo 
al aardig kennis gemaakt hebben met 
veel dorpsbewoners.

Na afloop van de wedstrijd, tijdens 
de borrel, heeft onze voorzitter van 
de Dorpsvereniging, Tom Smit, de wis-
seltrofee uitgereikt aan, alweer voor 
de tweede keer, winnaar Ruth Weve 

uit de Koning Davidlaan. Het glas wijn 
bij de dagschotel werd aangeboden 
door de Dorpsvereniging en nadat ie-
dereen keurig afgerekend had gingen 
we weer met een treveden gevoel 
huiswaarts.

Voor volgend jaar stel ik voor om het 
maar weer in september te orga-
niseren, dus zetten we zaterdag 18 
september 2021 in onze agenda.

Golfdag Heilig Landstichting
TEKST: Bert Peters

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

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

9,7

Health, Coaching & Consult

Caroline Wienen-Poos

Bedrijfscounseling
Teamcoaching

Begeleiding bij

Burn-out
Reïntegratie
Rouw & Verlies 
Levensvragen

Nijmeegsebaan 106
6564 CJ Heilig Landstichting

024 322 91 16  |  06 51 66 93 22
www.health-consult.nl
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DAMES – BEWAAR DIT
ERVAREN COUPEUSE maakt 

DAMES- HEREN- EN KINDERKLEDING.

Tevens GORDIJNEN, KUSSENS ENZ. 

Ook voor HERSTEL- EN VERMAAKWERK.

Zéér redelijke vergoeding. Bel Coby 06-52157020

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

www.dedruif.nl

wijnhandel

@indeblauwedruif @wijnhandelindeblauwedruif

DE DRANKSPECIALIST VOOR AL UW DRANKEN 
DICHT IN DE BUURT!

Meer dan 700 
verschillende soorten wijn 

vanuit de gehele wereld

Meer dan 
550 verschillende soorten 

speciaalbier

Meer dan 
250 verschillende 

whisky’s

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

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

• Bezoek onze webshop op www.wijnhuisnijmegen.nl

Wilt u ook adverteren in De Oorschelp? 
Dat kan. 

Neemt u hiervoor contact op met:
oorschelphls@gmail.com
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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

interieur-interieur-
advies advies 
nodig?nodig?  
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•  Zenmeditatie is de moed en de kracht leren kennen van de ‘zoheid’, noem het aanvaarding. Van daaruit kun je opgewekt het 
avontuur van de onbeperkte mogelijkheden in je leven aangaan. Zen is daarvoor open doen.  
Wil je de eerste ervaring daartoe beleven, doe dan mee aan ons starterstraject van vijf bijenkomsten.

•  Doorgaande Zengroepen op maandagavond en dinsdagavond 19.45-21.30 en op woensdag- en vrijdagochtend 09.45-11.30. 
Instromen altijd mogelijk.

•  Wij werken met een strikt Corona-protocol. Maximaal acht mensen in de zendo.  
Er is ook een mogelijkheid online mee te doen.

• Inloopzazen en Dana Daisan. Daisan: persoonlijk onderhoud. Elke laatste zondag van de maand tussen 10.30 en 12.30 uur.  
Deze service is op basis van Dana: Je bepaalt zelf of en wat je betaalt. 

Zen uit het hart – meditatie die werkt

voor zentraining en personal coaching

Petruslaan 1- Heilig Landstichting
zie voor programma en inschrijven:  www.zennijmegen.nl (024-7850103)

                     

  
 

Zencentrum       Nijmegen 
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Petruslaan 1 

zie voor programma en inschrijven: 
  www.zennijmegen.nl (024-7850103) 

 

   Zen uit het hart – meditatie die werkt 
 

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

 Introductiecursussen vanaf 11, 12 en 14 september. Tien wekelijkse lessen. 
 Gratis open les op zondag 8 september om 14.00 uur voor wie in 

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

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

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

 Zenzondag op 8 december van 07.45 uur tot 16.30 uur 
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Allerbeste dorpsbewoners,

Op de kleurige voorpagina van dit nummer ziet U een stralende Goedheiligman die 
zojuist het markante poortgebouw aan de Profetenlaan passeerde, op weg naar ver-
wachtingsvolle kindertjes in ons dorp. 

Dit poortgebouw gaan we met zijn allen vanaf 21 december figuurlijk in het zonnetje 
zetten!
Hoe? Door het gebouw te verlichten en te versieren met een groot aantal kaarten met daarop 
mooie wensen voor de Kerstdagen en het jaar 2021.
Op de omslag  vindt U twee kaarten. Het idee is als volgt:

1. Knip deze kaarten uit 
2. Schrijf op elk van deze kaarten (één mag ook) een Kerst- en een Nieuwjaarswens
3. Breng de kaart naar het poortgebouw en hang de kaart(en) op (dat kan vanaf 21 december) 
4. Of gooi uw wenskaart in de brievenbus bij degene die volgens U wel een steuntje in de rug kan 

gebruiken.

De dorpsvereniging en de redactie van de Oorschelp wensen u een gezellige Kerst 
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ColumnColumn
Deep Throat (DT)  
Hij stond opeens aan de deur en had een verhaal. 
Of ik even wilde luisteren. Want ik was toch de man 
van de column achterop de Oorschelp? Jazeker. Kom 
binnen. En wat hij onthulde was niet gering. Het 
zou zo maar kunnen dat daar op het veldje, rond 
de picknicktafel naast de jeu de boulebaan een 
heuse crimescene ging ontstaan. Misschien al wàs 
ontstaan. Groepen donker geklede lieden scharrelden 
er rond tot diep in de kleine uurtjes en het was er 
vaak blowen en dealen geblazen en het bleef niet bij 
hash; volgens hem was er ook sprake van GHB. En 
als we niet zouden oppassen zou de picknicktafel 
uitgroeien tot een uitwisselingscentrum van 
harddrugs als heroïne en cocaïne. Verdachte graffiti-
boodschappen op het elektriciteitskastje wezen in 
die richting. 

Ik kan mijn bron vanzelfsprekend niet prijsgeven. 
Naam en adres zijn bij schrijver dezes bekend. Dat 
moet genoeg zijn. Bob Woodward kon dat destijds 
niet bij zijn artikelen over Watergate zetten. Maar 
mijn Deep Throat (DT) stelde mij wel voor een 
dilemma. Hoe moest ik omgaan met deze delicate en 
toch ook wel alarmerende informatie. Mijn bron had 
zelfs een plastic zak vol bewijsmateriaal verzameld. 
Navraag in de buurt stelde mij niet echt gerust. Ja 
de politie reed al extra rondjes, ja er was sprake van 
schimmige figuren diep in de nacht. Tja. 

Daar moest ik het mijne van hebben en ik besloot 
contact op te nemen met onze wijkagent Martin de 
Heus. Dat was nog niet echt simpel, want achter 
het telefoonnummer 0900-8844 huist de stem van 
een ferme dame die hem niet zomaar kan bereiken, 
maar wel een terugbelverzoek kan indienen. Dus ook 
maar contact gezocht via de politiewebsite en dan 
krijg je dit: ‘Geachte heer, mevrouw, Bedankt voor 
uw bericht. De politie bevestigt hierbij de ontvangst 
van uw bericht. Uw referentienummer is: 201022-

PS177088463 LET OP: U kunt niet antwoorden op 
deze e-mail. Voor vragen of aanvullingen kunt u een 
bericht sturen via het contactformulier op de website 
of de app van de politie. U kunt ook telefonisch 
contact opnemen met de politie: 0900-8844. Met 
vriendelijke groet, Politie.’ 
Ja we leven in 2020. In de tussenfase tussen 
informatie- en bewustzijnstijdperk, moet je maar 
denken.

Martin had ik toen evenwel snel aan de lijn. Ik stelde 
een ontmoeting voor met Deep Throat, niet in een 
parkeergarage maar gewoon bij DT thuis, niet al 
te ver van de ‘plaats delict’. En zo geschiedde dat 
wij (DT en ik) op een zonnige vrijdagmiddag Martin 
mochten begroeten. Geheel uitgerust volgens het 
protocol: handboeien, portofoon, wapenstok, pistool. 
Een waardig vertegenwoordiger van de wet. En 
aardig ook nog. De zaak werd nog eens helder uit de 
doeken gedaan. Helaas had DT de plastic zak met 
bewijsmateriaal weggegooid, maar Martin bleek 
behoorlijk op de hoogte, mede op grond van eerdere 
meldingen. En ook de jongerenwerker en de boa 
waren al ingeseind. We moesten alleen wel snappen 
dat de politie uitsluitend kan ingrijpen bij concrete en 
bewijsbare ontsporing.

Voorkomen en inventariseren. Dat waren de twee 
sleutelwoorden van de aanpak die ons driezijdig 
overleg opleverde. Tussen Martin en DT zou een 
tweewekelijks contact op touw worden gezet. De 
politie zou extra blijven patrouilleren en oh ja, beter 
niet vanuit de Profetenlaan door het poortje komen 
aanrijden, maar via de Mozes en Aäronlaan. Dat 
vermindert de kans dat kwaadwilligen zich rond de 
picknicktafel kunnen verstoppen voor het spiedend 
oog van de wetsdienaren. 
Kan ik rustig opschrijven, want de boosdoeners lezen 
dit stukje toch niet. Wordt ooit wel vervolgd, denk ik.

Dick Verstegen
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