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Het is nog steeds coronatijd en alles is dicht. Activiteiten zijn 
opgeschort tot nader order. 
U zult in deze Oorschelp dan ook geen volle agenda vinden 
van bijeenkomsten in de Bosduivel. Wel verslagen van Zoom 
gebeurtenissen, Zoom interviews en één op één gesprekken. 

Er wordt flink verhuisd en verbouwd, dat wel. Dus u kunt weer 
kennismaken met nieuwe bewoners. 
Ook de vaste columnisten, Tom Smit, voorzitter van de 
dorpsvereniging en Dick Verstegen hebben trouw hun bijdragen 
geleverd. En er is een nieuw boek uit van Dick. 

De Heemkundekring, het Dorpsnetwerk en de werkgroep 
Duurzaamheid laten van zich horen. Er zijn voorzichtige plannen 
van Orientalis om rond Pasen weer iets te organiseren. En 
de pollepel van de vegetarische receptenestafette gaat nog 
steeds rond. Er is een oproep voor een cleanup walk van een 
enthousiaste jonge dorpsbewoonster. 

En na een oproep om foto’s van krokussen in te sturen heeft u 
massaal  uw tuin gefotografeerd. Waarvoor dank!

De redactie van de Oorschelp wenst u nog een spannende 
verkiezingstijd en veel leesplezier.

van de redactie

Vanochtend hoorde ik de vogels weer! Een 
kakofonie van gepiep en getjilp, de lente kondigt 
zich aan.
 
Ik schrijf dit stukje in februari en de kou hangt nog 
in de lucht, maar toch zingen de vogels en lengen de 
dagen. Na de sneeuw, de daarbij behorende pret en 
toch ook een beetje gedoe, nu de zon!

Lockdown, avondklok, quarantaine, vaccinatie 
enzovoorts, maar het daagt aan de einder. Het 
wordt weer lichter, niet alleen letterlijk, maar ook 
figuurlijk. We zijn er aan toe. Straks komen de 
kinderen en kleinkinderen weer langs, melden 
vrienden zich en reizen wij het land weer door. Nu in 
februari, hoop ik dat tenminste. De komende weken 
zullen we zien wat de werkelijkheid wordt.

En toch. Wij mogen onze zegeningen tellen. Een 
dorpje zoals Heilig Landstichting kom je niet 
vaak tegen. Een unieke cultuurhistorie, prachtig 

gelegen tussen bossen en velden, vrijwel onderdeel 
van een universiteitsstad met alle scholen en 
opleidingsinstituten die je je maar kunt wensen, 
met twee ziekenhuizen, winkels in overvloed, een 
treinstation, prima busverbindingen enzovoorts.

Op YouTube zag ik een filmpje van een oudere vrouw 
die in het verre Oost-Siberië over het Baikalmeer 

in de ijzige kou schaatste naar het dichtstbijzijnde 
dorpje. Ze putte zelf water uit een door haar 
geslagen wak en in twee emmers bracht ze het 
naar haar koeien, kippen en varkens. Niets van 
onze luxe, en in geen velden of wegen een mens te 
bekennen.
Wat een verschil met ons leven! En toch…. Zij 
straalde rust uit en tevredenheid met haar bestaan. 
Dat verwoordde ze ook en ze wilde haar woon- en 
leefomgeving voor geen goud ruilen met dat van 
iemand in de stad Irkoetsk, waar haar zoon woonde 
op 400 km van haar vandaan.

Die rust en tevredenheid stralen wij niet altijd 
uit. Wij hebben onze eigen zorgen en verlangens. 
Zeker nu in deze pandemie. Maar als we kunnen 
relativeren - denk aan die beelden uit Oost-Siberië - 
geeft ons dat de energie om er weer tegen aan te 
gaan. Met de kop ertegenin, zei mijn schoonvader 
altijd. 

Zo pakken we de uitdagingen aan. Ook in ons dorp 
met activiteiten voor jong en oud. In de Bosduivel 
en op de speelplaats bij het poortgebouw met 
de jeu-de-boulesbaan en de korfbalkorven, de 
voetbaldoeltjes en de glijbaan en klimrekken. 

Geleidelijk aan kunnen we dingen ondernemen 
en dus: trek erop uit en doe mee! En ga vooral  
stemmen op 17 maart aanstaande. Dat is het 
minste wat we kunnen doen. Onze stem laten 
horen, niet uit onvrede maar in het besef dat we 
begenadigde dorpelingen zijn. Want dat zijn we!

Tom Smit, 
voorzitter Dorpsvereniging

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 lente komt!De lente komt!

van devoorzitter

De volgende Oorschelp verschijnt 15 juni 2021.  
Copy aanleveren vóór 1 juni 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.

Het wordt weer lichter, niet 
alleen letterlijk, maar ook 
figuurlijk. 
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foto omslag: foto omslag: 
De lente komt! (foto: Marcel Krijgsman)De lente komt! (foto: Marcel Krijgsman)

mailto:oorschelphls@gmail.com 
https://marcelkrijgsman.nl
https://dedruif.nl
https://www.kk.nl
https://www.kk.nl
http://inqasa.nl
https://www.health-consult.nl
https://www.health-consult.nl
https://www.rozenhof.nl
http://www.bazuinzonwering.nl
http://www.voetreflexcoach.nl
https://www.zennijmegen.nl
http://www.pullesmakelaardij.nl
mailto:oorschelp@gmail.com
http://www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl
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“Een apart dorp is het eigenlijk, dat Heilig Landstichting! In een dorp verwacht je toch een kerk, een markt 
en een kroeg in het centrum. En dat heb je hier niet. Zeker, er was ooit De Ploeg, maar die is al sinds jaar 
en dag dicht.” Wolly laat er geen gras over groeien en nog voor ik mijn jas heb uitgetrokken ligt zijn kijk op 
HLS al op de prachtige essenhouten tafel.     TEKST: Jan de Koning

Nieuwe bewoners*
Marie-Josée Vollebergh en Wolly Nicolasen | Petruslaan 2

Voor mij is het praktisch een thuiswedstrijd. We zijn immers 
buren. Ik heb vorig jaar het huis in de stijl van de Bossche 
school volledig gestript zien worden. Een groot aantal con-
tainers voerde achtereenvolgens vloeren, plafonds, schroten, 
keuken, badkamer, luiken en kozijnen af en tenslotte moest 
ook de hele tuin eraan geloven. Daarna zijn er maanden-
lang schilders, bouwvakkers, interieurmensen, tuinmannen 
en grondboorders in de weer geweest om het huis weer 
op te bouwen naar de wensen van de nieuwe bewoners. 
Marie-Josée (64): “Een kolossaal project! Toen alles eruit 
was, dachten we: waar zijn we aan begonnen, als dat nog 
maar goed komt! Maar nu het af is zijn we er erg blij mee; 
het is lichter, comfortabeler met een open keuken, vloerver-
warming en door de resoluut ingekorte taxushaag een vrij 
uitzicht op het maisveldje.”

“We hebben nog een watermeter in de grond gevonden. 
Waarschijnlijk was die van de boerderij die hier vroeger 
stond, vlak bij de oude ingang van het Bijbels Openlucht-
museum. Misschien heeft boerke Peters hier nog wel zijn 
versnaperingen verkocht, totdat de ondernemende pastoor 
(Suys) het nut en de verdiensten daarvan inzag en het zelf 
ging doen”, vertelt Wolly (74). Hij is geïnteresseerd in de 
geschiedenis en achtergronden van Heilig Landstichting. “De 
Andreaslaan was vroeger de Stichtingsdwarsweg en hier 
waren de eerste en tweede Bronweg. Ik heb iemand van 
de Heemkundekring gevraagd nog eens in de archieven te 
duiken en dat verder uit te zoeken. Het lijkt me leuk om een 
paar historische wandelingen te maken.” 

Inderdaad, op zijn handen zitten is niets voor Wolly. Onder-
nemer in hart en nieren is hij al direct na zijn middelbare 
school begonnen met bedrijven opzetten, overnemen en 
leiden. Via allerlei trainingen en cursussen rolde hij het ma-
nagement in. “Vooral bedrijven in de ICT. Ik herinner me nog 
mijn eerste computer, een 4K, Exidy Sorcerer van 1978. Wie 
kent dat ding nu nog? In 1990 kocht ik Computron in Malden 
dat nu door mijn oudste zoon welvarend wordt gemanaged. 
De expertise gaat tegenwoordig zo snel! Dat is niet meer bij 

te houden. Vroeger kende ik de meeste ins en outs van alle 
mogelijke softwareapplicaties. Maar uiteindelijk verlies je 
die aansluiting. Tegenwoordig levert Computron enkel nog 
netwerkbeheer. Maar het blijft kriebelen om weer iets te 
beginnen. Ondernemen is altijd leuk, alleen dus niet meer in 
de techniek.”

Marie-Josée is na haar opleiding als orthopedagoog de zorg 
ingegaan. Eerst als manager, later als directeur en bestuur-
der, werkte zij in de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg en de 
maatschappelijke opvang. Haar drive: “Zorg is altijd mijn ding 
geweest! Iedereen moet mee kunnen doen; voor iemand 
met een beperking, mentaal of fysiek is dit maatschappelijk 
al heel geaccepteerd, maar in de maatschappelijke opvang is 
dat lastiger. Je komt daar veel mensen tegen die in hun jeugd 
weinig kansen hebben gekregen, ernstig beschadigd zijn en 
trauma’s hebben opgelopen. Je realiseert je dan dat een goe-
de, veilige sociale omgeving waar je in opgroeit goud waard 
is”. Een paar jaar geleden is ze bewust gestopt, vooral omdat 
“...geld binnenhalen bij gemeenten is een compleet rampen-
plan geworden na de reorganisatie van de zorgfinanciering”. 
Door de vrijgekomen tijd kan Marie-Josée zich meer richten 
op bakken en koken, kleren maken, haar kinderen en vooral 
op de 10 kleinkinderen die ze samen hebben en die allemaal 
dicht in de buurt wonen. “Een van de belangrijkste redenen 
om vanuit Cuijk naar hier te verhuizen.” Daarnaast is ze nog 
actief als toezichthouder in de zorg.

Naast de kleinkinderen zijn er genoeg andere bezigheden om 
zich op te richten. Allebei zijn ze verstokte golfers en campe-
raars. Het liefst enkele maanden per jaar naar Frankrijk; de 
fietsen achterop en de rustige plekjes opzoeken en verken-
nen. Wolly: “En als we het willen combineren met golfen, 
rijden we door naar Alicante of Valencia.” Marie-Josée: “Italië 
hebben we ook al eens gedaan; UK en Scandinavië blijven 
wel wensen, maar uiteindelijk kiezen we toch steeds weer 
voor la douce France.” Qua cultuur is Marie-Josée van toneel, 
cabaret en klassiek; Wolly’s interesses liggen meer bij mo-
derne dans en jazz, “vooral toen je nog in een berookt zaaltje 

met je neus boven op beroemdheden als Miles 
Davis en Dizzy Gillespie kon zitten”.

Hij heeft het postuur van een wielrenner en 
inderdaad “veel wedstrijden gefietst, maar van-
wege een netvliesprobleem vertrouwde ik mezelf 
niet meer in het peloton.” Hij is nog wel zeer actief 
in de begeleiding van een cycleteam met zo’n 15 
wedstrijdrenners en een jeugdploeg. Daar zorgt 
hij voor de sponsoring, de fietsen, de kleding en 
de mentale coaching, voor rondjes rond kerken in 
Rooij, Someren of Boxmeer. “Zelf zit ik ‘s zomers 
natuurlijk nog veel op de recreatieve racefiets en 
‘s winters op de Zwift om virtueel op een laptop 
te fietsen.”

Toen het gesprek op wijn kwam ging Wolly er 
even voor zitten met de ellebogen op tafel en 
glinsterende ogen. Verhalen kwamen naar boven 
over Casa Harry, dat eigenlijk Casa Harley moest 
zijn, en waar ze elke avond in de wijnkelder 
zelf een fantastische fles mochten uitzoeken, 
steeds voor hetzelfde schappelijke prijsje. Wijnen 
proeven, het liefst in de st. Emilion streek en in 
de kleinere chateau’s, dat is het voor Wolly en 
Marie-Josée helemaal. En de wijn van Fattoria La 
Vialla in Umbrië is zuiverder dan bio-dynamische 
wijn en steekt ook alle andere  biowijnen naar de 
kroon. Wolly heeft er een etiket ‘Heilig Landwijn’ 
voor laten maken. En zo proeft hij ook. Met dank.
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De sociale bovenlaag in een De sociale bovenlaag in een 
buitenhuis: jonkheren en buitenhuis: jonkheren en 
baronnen baronnen over van alles en nog wat rond het 
landhuis aan de van Haaftenlaan 12
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De sociale bovenlaag in een buiten-
huis: jonkheren en baronnen, geschre-
ven door Louise (Loes) A.M. Lecluse, is 
een nieuwe uitgave van de Heemkunde 
Werkgroep. 

Loes woonde in haar jeugd in de buurt 
van het huis en de jeugdherinneringen 
inspireerden haar tot het schrijven van 
dit boekje. 
In het boekje krijgen de opdrachtgever 
van de bouw en de diverse bewo-
ners van het landhuis de aandacht. 
Documenten over de familie van A.J. 
van Haaften en ook over eigendom 
en verkoop van land in 
Groesbeek worden be-
sproken en getoond.

Opeenvolgende stro-
mingen in kunst en 
cultuur worden ge-
associeerd met een 
versterking van de 
aantrekkingskracht van 
natuur en buitenleven 
in de eerste helft van de 
twintigste eeuw. Ook de 

invloed van de genoemde stromingen 
op de Nederlandse architectuur uit die 
tijd wordt onder de aandacht gebracht. 
Er was een trend om meer ‘buiten’ te 
wonen. Zo ontstond o.a. ‘De Delftse 
School’. Daartoe behoorde architect 
Willy Bolderik uit Beek, die het ontwerp 
van het landhuis aan de van Haaften-
laan in Groesbeek heeft gemaakt. 

Het boekje verschijnt binnenkort en is 
te bestellen bij de heemkundekring 
(helmanijenhuis@kpnmailhelmanijenhuis@kpnmail).
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Op 19 september werd een aanval 
van de Grenadier Guards met 4 
tanks richting Keizer Lodewijkplein 
(het huidige Keizer Trajanusplein ) 
door de Duitse verdedigers gestopt. 
De leidende tank werd in brand 
geschoten, een andere dusdanig 
beschadigd dat verder gaan onmo-
gelijk was. De commandant van 
deze tanktroop luitenant Moller en 
2 bemanningsleden, de Guards Ellis 
en Newsome, werden gedood.  Ellis 
en Newsome werden de volgende 
morgen op ons kerkhofje begraven. 
Het sneuvelen van Moller werd in 
de Engelse publicaties vermeld. Hij 
kwam echter niet op ons kerkhofje. 
Hij bleek naar het Casualty Clearing 
Station in het Pensionaat Jonkerbos 
te zijn gebracht. Leefde hij toen 
nog?  (In een Casualty Clearing 
Station worden gewonden geselec-
teerd).

Op 20 september bij de uiteinde-
lijk succesvolle verovering van de 

Waalbrug sneuvelden nogmaals 2 
officieren. Ook hun namen  (Captain 
Gibbs en de luitenant Greenall), 
werden in de gevechtsverslagen 
gemeld. Zij werden wel bij de Nebo 
begraven. In totaal werden daar 11 
Grenadier Guards ter aarde besteld 
en later nog  12 militairen van an-
dere eenheden.  

De verliezen van de Guards  Ba-
taljons in Nijmegen waren echter 
hoger dan de elf bij ons begraven 
Guards. Op het huidige kerkhof Jon-
kerbosch liggen in totaal  16 Guards 
die in september in Nijmegen zijn 
gesneuveld. 

Wij hopen dat op 19 september 
van dit jaar onze publicatie en een 
historisch paneel  over dit kerkhofje  
gepresenteerd kunnen worden.

Frans Geertsen

Mantelzorg Berg en Dal kan momenteel een 
aantal activiteiten niet door laten gaan. Wel kan 
de zorgpauze gegeven worden aan mantelzorgers 
die even een moment iets voor zichzelf willen 
doen. 

Een vrijwilliger komt bij u thuis de 
zorg tijdelijk overnemen voor enkele 
uren. Dat gaat altijd in overleg en pas 
nadat u eerst kennis heeft gemaakt.

Voor meer informatie kunt u terecht 
op de website: 
www.mantelzorgbergendal.nl.

In maart komt de eerstvolgende nieuwsbrief uit. 
Mantelzorgers die deze willen ontvangen kunnen 
zich aanmelden bij ons steunpunt, of deze lezen 
op onze website.

Bij het begin van ons project “Het 
verdwenen Kerkhofje”” namen we aan 
dat alle, tijdens de gevechten om de 
Waalbrug  in Nijmegen gesneuvelde 
Grenadier Guards, op ons kerkhofje 
bij de Nebo waren begraven.  In de 
Engelse publicaties over de activiteiten 
van de Grenadier Guards in de 2e We-
reldoorlog worden weinig details over 

verliezen gepubliceerd. Hieruit  waren 
dus weinig aanvullende gegevens te 
vinden. De vertraging van het project, 
t.g.v. Covid 19,  gaf ons extra tijd om 
verder te zoeken en nog bestaande 
vragen op te lossen.  
Er waren maar een paar gevallen waar-
bij de gesneuvelden met naam werden 
vermeld.

Mantelzorg Berg en Dal

mailto:helmanijenhuis@kpnmail
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BIETJES-KARWIJ-GEITENKAASBROODBIETJES-KARWIJ-GEITENKAASBROOD
Dit recept is van Yotam Ottolenghi, een van mijn 
favoriete schrijvers van kookboeken. Het staat in 
zijn boek Simple en is inderdaad heel eenvoudig te 
maken. 
Het is het lekkerst wanneer je het warm eet.

Bietjes-karwij-geitenkaasbrood
Ingrediënten (4 personen):Ingrediënten (4 personen):
 
•	 50 gr havervlokken
•	 10 gr tijmblaadjes, fijngehakt
•	 50 gr pompoenpitten
•	 2 tl karwijzaad
•	 2 tl nigellazaad (zwarte komijn)
•	 100 gr bloem
•	 100 gr volkorenmeel
•	 2 tl bakpoeder
•	 1/4 tl baking soda
•	 200 gr bietjes (rauw, geschild en geraspt)
•	 2 grote eieren
•	 80 ml zonnebloemolie + 1 el
•	 80 gr zure room
•	 1el honing
•	 20 gr Parmezaanse kaas
•	 120 gr zachte geitenkaas (in blokjes van 2 cm)
•	 zout

Bereiding:Bereiding:
1.1. Verwarm de oven voor op 1800 C. Vet een  

brood- of cakeblik (20x10) in en bekleed bodem 
en zijkanten met bakpapier.

2. Meng in een kleine kom havervlokken, tijm, pompoenpitten, kar-
wijzaad en nigellazaad. Meng in een andere kom bloem, volko-
renmeel, bakpoeder, baking soda en 3/4 tl zout. Voeg de geraspte 
bietjes toe en het havermout-zadenmengsel (op 1 el na). Niet 
roeren, even apart zetten.

3. Klop in een derde kom de eieren met de olie, zure room, honing 
en Parmezaanse kaas. Giet over het bietenmengsel en spatel 
alles door elkaar. Voeg de geitenkaas toe en meng voorzichtig 
zodat de stukjes heel blijven.

4. Stort het mengsel in het blik en besprenkel met het overgebleven 
havervlokkenmengsel. Bak 40 min in de oven, dek dan het brood 
stevig af met aluminiumfolie en bak nog eens 40 min. Haal de 
vorm uit de oven en laat 5 min staan alvorens te storten op een 
rooster. Laat het brood 20 min rusten alvorens te serveren.

Lekker met geroosterde tomaatjes. Eet smakelijk!
Nel Limonard, Andreaslaan 13

De pollepel is nog even blijven liggen bij Elo en René de Mul, Profe-
tenlaan 15

De nieuwe woonplek De nieuwe woonplek 
bevalt primabevalt prima
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vegetarische                      
recepten
estafette Nadat Jochem (46) met een zwaai de deur van hun huis aan de Thaddeuslaan nr. 1 geopend had, 

werd ik verder verwelkomd door Tineke (41), Meintje (10) en Saartje. Saartje is de poes; ze is al 16, niet 
helemaal recht van lijf en leden en heel klein: door een auto-ongeluk in haar prille jeugd kon ze niet 
meer goed groeien. Maar ze weet precies wat ze wil. Ik zat goed en wel in een makkelijke stoel met een 
lekker kopje thee en een, door Meintje gepresenteerd, stuk chocola of ze klom bij mij op schoot.
Even later kwam Guus (13) er ook bij zitten.    TEKST: Marleen Moggré

Nieuwe bewoners**
Tineke Snijders, Jochem, Meintje en Guus van der Staaij en Saartje  | Thadeuslaan 1

Op mijn vraag waarom ze hier zijn komen wonen kwam een 
duidelijk antwoord: hun vorige woonplek aan de Hatertse-
veldweg in Nijmegen beviel niet meer. Het huis wel, maar 
de omgeving niet: een drukke straat met veel brommer- en 
fietsverkeer, het spoor vlakbij met elke 8 minuten een trein, 
het geluid van het verkeer op de Graafseweg en ernstig 
burenoverlast. En niet veel groen in de buurt.
Dit huis kende Jochem al van de buitenkant, want als kind 
kwam hij wel spelen in het huis met de poort.
Toen ze ontdekten dat het te koop stond zijn ze meteen 
gaan kijken en tot hun grote vreugde vonden ze een in zeer 
goede staat verkerend jaren-30 huis, mèt een grote garage 
en een flinke tuin. En de ideale ligging: rustig, in het groen, 
een prachtige omgeving, school en werk per fiets bereikbaar, 
de stad dichtbij.
De verhuizing werd gepland in de zomer van 2019, dan 
konden Meintje en Guus het schooljaar op hun oude school 
afmaken. Dat was vooral belangrijk voor Guus, die toen in 
groep 8 zat. Meintje is van school gewisseld.

De kamer waarin we zitten bevindt zich in de – door de vori-
ge bewoner zelf op professionele manier gebouwde – uit-
bouw aan de achterzijde van het huis. Door de grote ramen 
heb je prachtig uitzicht over de veel lager liggende tuin en de 
speeltuin met het aangrenzende bosje.
Hier staat de grote kast voor de platenverzameling van Jo-
chem. Die was op maat gemaakt voor het vorige huis, maar 
bleek hier precies te passen.
Onder deze kamer was de werkplaats van de vorige bewo-
ner. Dat is nu een mooie kamer geworden, waar ook de piano 
een plek gevonden heeft. Die wordt bespeeld door Guus. Hij 
heeft al vanaf zijn 6e les.

In de garage is plaats voor de Trabant en de Citroën 
2CV, de rode eend. Die is van de opa van Jochem 
geweest en doet het nog prima. De Trabant is puur 
hobby; daar wordt enkele keren per jaar mee gereden.

De bezichtiging van het huis was in februari, toen was er aan 
de tuin niet veel te zien. In het voorjaar was het een grote 
verrassing wat er tevoorschijn kwam: het bleek een goed 
aangelegde tuin te zijn. En in de herfst was het opnieuw 
verrassend om te zien hoe de verschillende struiken en 
bomen verkleurden. De esdoorn bij de vijver werd prachtig 
diep-rood. De vijver zelf bleek bijzonder interessant te zijn 
door al het leven wat er in en om zit: o.a. kikkers, salaman-
ders en libellen.

Jochem komt uit Nijmegen en heeft Culturele Maatschappe-
lijke Vorming gestudeerd aan de HAN.
Samen met een compagnon heeft hij nu een winkel in de 
Lange Hezelstraat:” Ieder z’n Vak”. Eigenlijk zijn het wel 
meer dan 100 winkeltjes onder één dak. Designers, kun-
stenaars, handwerkslieden en kleine zelfstandigen bieden 
hier hun producten aan: van kleding tot sieraden, keramiek 
en gehaakte knuffeltjes, kunst en vintage. Het is een echte 
snuffelwinkel. Vanaf maandag 3 maart mag hij weer open. 
Je kunt een winkeltijd reserveren van minimaal 15 tot maxi-
maal 45 minuten.

Tineke is opgegroeid in Groningen en ging in Nijmegen 
neuropsychologie studeren. Ze werkt nu bij het Max Plank 
Instituut. Ze doet onderzoek naar de taalontwikkeling bij 
baby’s en jonge kinderen. Bepaalde onderzoeken kunnen 
nu niet en ze werkt veel thuis. Soms gaat ze wel naar het 
Instituut, maar daar is het nu erg stil. De “normale” dyna-
miek met internationale collega’s ontbreekt. Gelukkig kan 
veel overleg digitaal.
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In deze coronatijd wordt er veel gewandeld: om-
metjes lopen met de app van de Hersenstichting. 
Je maakt dan elke dag een wandeling van mini-
maal 20 minuten en registreert dat in de app. Daar 
verdien je dan punten mee.
Op deze manier is het hele dorp en de omgeving al 
grondig verkend.

De nieuwe woonplek bevalt prima.
Meintje vindt de kleine paadjes in het dorp heel 
leuk en het bos is fijn om in te spelen. De moza-
ieken van de crypte op de begraafplaats zijn heel 
mooi en ze komt er graag. Jammer dat de Cenakel-
kerk niet open is voor bezichtiging, want ze is nog 
lang niet uitgekeken op de prachtige mozaïeken en 
schilderingen.
Guus houdt erg van het veld met de paadjes aan 
de andere kant van de Nijmeegsebaan.
Beiden doen graag mee met de aktiviteiten voor 
de jeugd in het dorp.

Jochem kan genieten van het glooiende landschap 
waarin de historie nog zichtbaar is en van het 
dorp dat organisch gegroeid is: het verloop van de 
lanen, de bouwstijl van de huizen, het maisveld, 
dat prachtig gelegen van oudsher agrarisch stukje 
land.
Tineke wil zich graag bezighouden met de tuin, 
voortbouwen op wat er al is, kijken wat hier goed 
wil gedijen, het liefst wat soorten fruit en andere 
eetbare gewassen. En ook planten, die insecten en 
vogels aantrekken.

Als Saartje met duidelijke stem – ze is een beetje 
doof – aankondigt dat ze wil eten, is het tijd om op 
te stappen. Met het vaste voornemen om binnen-
kort winkeltijd te reserveren in “Ieder z’n Vak “ loop 
ik naar huis.

Begin januari zijn we met de werkgroep 
Duurzaamheid Heilig Landstichting weer bij 
elkaar gekomen om plannen te maken voor het 
komende jaar.
Zoals velen dat inmiddels kennen, vond ook ons 
overleg digitaal plaats via Zoom. 

Het allerliefst willen we als werkgroep de 
aandacht en acties voor duurzaamheid in 
ons dorp vergroten met activiteiten waarbij 
dorpsbewoners elkaar ontmoeten en we kennis 
en kunde kunnen uitwisselen. Daarin zit volgens 
ons allen de grote kracht.
Om die reden hebben we besloten om nog even te 
wachten met het concreet maken van de plannen 
voor 2021. We hopen dat met het warmere weer 
in aantocht, het op enig moment mogelijk is om 
elkaar in de buitenlucht weer te ontmoeten bij 
duurzame activiteiten en conform de geldende 
regels.

Zodra het ook maar even kan, 
zijn wij er als de kippen bij om 
weer in actie te komen.
Tot die tijd het volgende:

• Onze 4 belangrijkste 
thema’s zijn en blijven: 
groen, voedsel, energie en 
afval.

• Namens onze werkgroep 
gaat Peer Trepels 
deelnemen aan het overleg 
binnen onze gemeente 
over de Transitievisie 
Warmte. Hier worden 
kennis en ideeën 
opgehaald om van het gas 
af te komen.

• De verkoopactie tijdens 

burendag van de boerenkrokus is een enorm 
succes geweest. In vele tuinen staan ze 
prachtig te bloeien en hebben de bijen en 
hommels hun eerste voedsel. Zie ook de 
foto’s elders in de Oorschelp. Deze zijn in 
kleur te bewonderen op de website.

• Ook de bijenlinten in ons dorp zijn te 
bewonderen:
• Rand van het speeltuintje
• Langs het voetpad van de Josuelaan
• De berm van het maisveld aan de 

Joanneslaan
• Rondom De Bosduivel

• Houd ook de website van de dorpsvereniging 
en de dorpsmail in de gaten voor duurzaam 
nieuws en activiteiten.

Werkgroep Duurzaamheid
Heilig Landstichting

Duimpje voor iedereen   
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Op een vrijdagavond in februari vlak voor de deadline van de Oorschelp hebben Wim en ik een Zoom-
afspraak met de nieuwe bewoners van Andreaslaan 9. Het is het oude huis van Petja Klaarhamer en 
Maria Quant. Een bekend adres voor ons want vroeger hielden we daar onze redactievergaderingen. 
Helaas kunnen we niet binnenkijken of er veel veranderd is, maar we kunnen er wel naar vragen….
Op het afgesproken tijdstip verschijnen de lachende hoofden van het hele gezin Oolbekkink op het 
scherm. Dat zijn 5 mensenhoofden en een heel klein hondje.    TEKST: Miep Thuijls, Wim de Vries

Nieuwe bewoners***
Helma, Hans, Sem, Tirsa en Jesse Oolbekkink  | Andreaslaan 9

EVEN VOORSTELLEN: WIE HEBBEN WE HIER ALLEMAAL? EVEN VOORSTELLEN: WIE HEBBEN WE HIER ALLEMAAL? 
Allereerst Idéfix, het kleinste hondje van Heilig Landstich-
ting. Met een beetje ondersteuning van Tirsa kan hij naar 
ons zwaaien.

Dan Hans Oolbekkink, waar komt die naam vandaan? Hans 
vertelt: ”Uit Hasselt bij Zwolle, maar er is ook een Nijmeeg-
se connectie. Achter café Groenewoud zit een klein wijkje 
met straatnamen van Nijmeegse verzetshelden. Daar zit 
een Herman Oolbekkinkstraat bij. Familie, een andere tak 
weliswaar, maar ik heb zijn zoon ontmoet, die woont tegen-
woordig op Dekkerswald. Herman Oolbekkink werkte bij de 
Nijmeegse politie. Hij is samen met andere verzetsmensen 
opgepakt in 1944 en geëxecuteerd.”

Helma Oolbekkink-Marchand. Dat klinkt Frans. “Nou, ik kom 
uit Waddinxveen, het meest gemiddelde dorp van Nederland 
volgens Youp van ‘t Hek. Mijn familie wilde erachter komen 
of we misschien van Franse Hugenoten afstammen. Een 
oom van mij is het gaan uitzoeken maar hij kwam helaas 
niet verder dan België.” 

Jesse, de jongste en 11, is vanwege de verhuizing al in 
september op de basisschool in Brakkestein in groep 7 
ingestroomd. Vanaf oktober, toen ze echt gingen verhuizen, 
kan hij lekker op de fiets naar school. Hij heeft al nieuwe 
vrienden gemaakt, dus dat is best wel cool.
Tirsa, 13, zit op het Montessori in 2 VWO. Vóór de verhuizing 
moest ze een heel eind fietsen, maar nu is het fijn dichtbij.
Sem, 17, zit op het Kandinsky in 5 VWO. ‘Vorig jaar mijn co-
rona diploma Havo gehaald’. Hij vindt het top hier. Dichterbij 
de stad, vrienden wonen dichtbij, meer ruimte, lekker groen, 
meer natuur.

Hans en Helma hebben elkaar in Leiden ontmoet tijdens de 
studie. Ze zaten bij dezelfde studentenvereniging. Hans was 
de ‘patroon’ van het groepje eerstejaars studenten waar 
Helma bij zat. De andere ‘patroon’ was een dame die nu nog 

de beste vriendin van Helma is na al die jaren. Ze zijn al 24 
jaar bij elkaar ‘En hoelang zijn we nu getrouwd? 22 jaar? 23?’
Helma heeft pedagogiek gestudeerd en Engels. Hans ge-
schiedenis en politicologie. 

Helma heeft op de universitaire lerarenopleiding op de 
Radboud Universiteit gewerkt en 3 jaar geleden is ze lec-
tor geworden bij de HAN bij de Academie Educatie. Haar 
voornaamste opdracht is de professionaliteit van leraren te 
bevorderen, hun stuurkracht versterken, zeg maar.
Hans heeft kort als docent geschiedenis gewerkt en is daar-
na bij de HAN gaan werken voor de medezeggenschapsraad, 
om de organisatie van medezeggenschap in goede banen te 
leiden. Hij is nu academisch secretaris Business en Commu-
nicatie. Dat betekent dat hij samen met de directie en het 
management verantwoordelijk is voor de organisatie van de 
Academie. Beleidsplannen maken, verantwoording afleggen, 
jaarverslagen maken etc. Door corona moet er veel ad hoc 
gebeuren. Het maken van toekomstplannen is dan een hele 
uitdaging. De coronatijd is lastig voor studenten én docen-
ten. Ze zijn moe en soms een beetje down. 

HOE KOMEN JULLIE IN ONS DORP TERECHT? HOE KOMEN JULLIE IN ONS DORP TERECHT? 
“We woonden in de Weezenhof en wilden graag wat dich-
terbij bij de stad, liefst in een huis met wat meer leefruimte 
nu de kinderen opgroeien. We zijn erg blij met de ruime 
kelderverdieping. We hebben lang gezocht, maar toen we dit 
zagen was het meteen raak. Heerlijk licht huis, beetje buiten 
en toch bijna in de stad. We zijn ook wel gevallen voor de 
jaren-60 sfeer van het huis. En we vinden het heel leuk dat 
de straatnamen allemaal uit de Bijbel komen.”

EN WAT VINDEN JULLIE LEUK BEHALVE WERKEN EN LEREN?EN WAT VINDEN JULLIE LEUK BEHALVE WERKEN EN LEREN?
Jesse hockeyt in de D1 van HCQZ aan de Staddijk. Hij traint 
twee keer in de week en normaal gesproken op zaterdag een 
wedstrijd. Verder moet hij heel lang nadenken. “Oh ja, met de 
hond wandelen. Hij luistert soms!”
Tirsa hockeyt bij dezelfde club, leest graag fantasieboeken, 

Harry Potter en zo. En cupcakes bakken, ‘en opeten!’ “En 
ruim je het dan ook op?” vraagt Wim vaderlijk. Nou opruimen 
vindt ze niet echt heel leuk.
Sem hockeyt niet. Hij doet aan atletiek in Brakkestein. 
Vroeger springen, ver en hoog, en nu vooral de korte loop-
nummers 100, 200 en 400 meter. Op spikes natuurlijk. En hij 
geeft samen met een vriend atletiektraining aan kids van 
groep 7 en 8. Heel gezellig. Skateboarden doet hij ook, bij het 
parkje naast de Wedren.

Hans houdt van koken. Vrijdags is pizza-avond. Vanavond 
voor het eerst calzone gemaakt. Is nog goed gelukt ook. “Ik 
geniet van koken en pubers houden van eten.” Verder leest 
hij graag met de hond op schoot. “Ga ik eerst lekker vroeg 
wandelen in het bos bij de Koning Davidlaan, is de hond moe 
en kan ik aan het werk. Ik lees graag historische romans, ik 
heb niet voor niks geschiedenis gestudeerd, maar de studie 
ging vooral over de vaderlandse geschiedenis. Ik ben nu 
een interessant boek aan het lezen van een Amerikaanse 
schrijfster (Valerie Hansen). ‘Het jaar 1000’ heet het. Over de 
wereld in het jaar duizend. Men trok toen ook al over de we-
reld. Globalisering is niet van nu. Denk maar aan de Vikingen 
die al naar Amerika gingen, de islam 
die zich verspreidde, de Chinezen die al 
over de wereldzeeën zwierven.”

Helma kookt nooit, ‘Ik hou van opeten!’ 
En verder lezen, romans, Marylinne 
Robinson op het moment. “Zingen 
doe ik ook graag. Ik word er blij van. 
Vroeger zong ik in het Toonkunstkoor, 
alleen thuis instuderen lukte niet zo 
goed. Mijn familie is best muzikaal. 
Wandelen met en zonder hond doe 
ik ook graag. Podcasts luisteren over 
actualiteiten en persoonlijke verhalen.”

Het hoogtepunt van de dag is samen 
met het gezin aan tafel. Er worden hele 
bomen opgezet. “Ook felle discussies?” 
wil Wim weten. Dat valt mee. De ge-
sprekken worden steeds inhoudelijker 
naarmate de kinderen ouder worden.

WAT ZIJN JULLIE EERSTE INDRUKKEN WAT ZIJN JULLIE EERSTE INDRUKKEN 
VAN HET DORP?VAN HET DORP?
“Ja, dat is lastig in coronatijd. Je komt 
wel wat mensen tegen die graag een 
praatje maken. Het lijkt allemaal heel 
gemoedelijk. De drempel om mensen 
te leren kennen lijkt met alle Corona 
beperkingen nog wat hoog. En we 
hebben de dorpsapp geïnstalleerd. 
Als straks weer alles normaal is lijkt 

het ons heel leuk om meer mensen te leren kennen. En fijn 
dat er toch nog een paar voorzieningen zijn. Restaurant, 
dorpshuis. We hebben op de website gezien dat er van alles 
georganiseerd wordt.” “Al lid van de dorpsvereniging?” vraagt 
Wim natuurlijk. Ja, dat gaan ze zeker doen.

WE ZIJN GEWOON NIEUWSGIERIG, HEBBEN JULLIE VEEL WE ZIJN GEWOON NIEUWSGIERIG, HEBBEN JULLIE VEEL 
VERANDERD AAN HET HUIS?VERANDERD AAN HET HUIS?
“Nou, je ziet op de achtergrond dat de keuken hetzelfde is 
gebleven, alleen de keukenkastjes zijn geverfd. Boven op 
zolder hebben we twee kamers gemaakt en een badkamer. 
De tuin moet nog. We zijn geen tuinexperts, volgende week 
komt er een tuinvrouw kijken. Helma vindt kruiden en wilde 
bloemen wel leuk, eetbare en niet eetbare plantjes. Maar ik 
ben niet echt gestructureerd bezig met de tuin hoor.” “Jullie 
buurvrouw Esther heeft hele groene vingers”, verklappen 
wij. Daar hebben ze wel oren naar.

TOT SLOT, HEBBEN JULLIE NOG WENSEN RICHTING HET TOT SLOT, HEBBEN JULLIE NOG WENSEN RICHTING HET 
DORP?DORP?
Helma: “Ik heb gehoord dat er wel eens straatfeesten wer-
den georganiseerd. Dat zou ik super leuk vinden en daar wil 
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ik best een bijdrage aan leveren. Een beetje gemeenschap-
pelijkheid vind ik belangrijk.”
Sem: ”Ja, een skateparkje waar nu het maisveld is.”
Tirsa vindt het wel prima zo.

Voor we afsluiten herinner ik me dat Helma aan het begin 
van het interview iets zegt over de straatnamen uit de Bijbel 
dus ik vraag of ze iets met de kerk hebben. Jazeker:  “We zijn 
van de Nederlands Gereformeerde Kerk, die zit in de Steen-
bokstraat. Een ‘vrolijk orthodoxe kerk’ met vooral veel jonge 

gezinnen en studenten. En omdat ze nu in de Andreaslaan 
wonen, Andreas was een apostel van Jesus, een visser, heb-
ben ze een schilderij gekocht met vissersboten. Hans laat 
een bijna echte van Gogh zien: Les Saintes Maries de la Mer, 
vissersboten op het strand. 
Net voordat het scherm op zwart gaat roept een van de kids 
nog: “Wij zijn heel normaal!”

En héél gezellig, vinden Wim en ik.

Het verbouwingsommetje
Ook op rustige coronadagen biedt ons dorp een levendige, nijvere aanblik. Al in de vroege ochtend 
rijden uit de kluiten gewassen vrachtwagens rond met containers van 3,5 tot zelfs 10 kuub. De volle 
exemplaren worden ingeruild voor lege, zodat slopers en bouwers er hun afval weer in kunnen dumpen. 
Een werkzaam beeld van HLS.   TEKST en FOTO’s : Jan de Koning

De ‘verjonging’ en renovatie in Heilig Landstichting is 
in volle gang. In de meeste lanen worden de afgelo-
pen tijd panden te koop aangeboden. De makelaars-
bordjes met ‘Te Koop’ blijven overigens maar korte 
tijd staan en niet lang na dat het ‘Verkocht’ signaal 
is gegeven komt de eerste container op de stoep te 
staan. Een bouwommetje door het dorp levert een 
inventarisatie op van wat er zoal gesloopt wordt: 
vaste vloerbedekking, schrootjes, betonnen vloeren, 
WC-potten, douchebakken en oude gresbuizen.

Opvallend is ook het rooi- en snoeigeweld. Waar 
eerst een dicht dennenbosje te zien was, blijkt nu een 
aardig huis te staan, weliswaar nog groen uitgeslagen 
door mos en alg, maar daar moet je ‘door heen kijken’. 
En inderdaad door het rooien van vlieg-, grove- en 
douglasdennen of -sparren ontstaan soms mooie 
doorkijkjes en nieuwe ‘zichtlijnen’.

Meestal zijn, na een paar maanden, de containers 
weer verdwenen en liggen de huizen en tuinen er 
weer fris en fruitig bij. De grote verbouwingen zijn 
achter de, in enkele gevallen pijnlijk achterblijvende, 
rug. De jonge heesters staan nog wat onwennig tus-
sen de vers gelegde graszoden en de nieuwe hekken 
en afrasteringen staan er glimmend bij. Met frisse, 

moderne badkamers, een nieuw pannendak, en een nieu-
we, open keuken met kookeiland kunnen de gerenoveerde 
huizen er weer een generatie tegen. De meeste zijn goed 
voorbereid op de energietransitie met een strak veld zonne-

panelen op het dak, een warmtepomp en de gietvloer met 
vloerverwarming. 

Het wordt lente: hernieuwde oproep
Gevraagd: gebruikers van de moestuinbakken   TEKST: Huub Schoot

We hebben nog ruimte bij de moestuinbakken. Er zijn twee 
aanmeldingen voor drie bakken. We hadden gedacht dat een 
bak voldoende ruimte kon bieden voor twee belangstellen-
den die zo’n bak gezamenlijk onderhouden. 
Nu weer een herhaalde oproep aan de planten- en natuur-
liefhebbers, 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 u. U krijgt het onder-
houd over een bak die bedoeld is voor eenjarige planten 
zoals groenten en bloemen. Heel leuk ook voor grootouders 
en kleinkinderen. 

Maar op=op (bij huub.schoot@inter.nl.nethuub.schoot@inter.nl.net)
Ik zou zeggen dat de uiterste datum 1 april 2021 is (geen 
grap).

MEER VRIJWILLIGERS KUNNEN ZICH MELDENMEER VRIJWILLIGERS KUNNEN ZICH MELDEN
Ook hebben we nog behoefte aan vrijwilligers die zo’n 2 
uurtjes per week willen werken: water geven, wieden, vegen 
en gewoon de tuin er goed laten uit zien. Opgeven bij Bob 
Smulders: bobsmulders@hotmail.combobsmulders@hotmail.com

mailto:huub.schoot@inter.nl.net
mailto:bobsmulders@hotmail.com
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Onlangs is een Onlangs is een 
naamplaat bij De naamplaat bij De 

Bosduivel geplaatst.Bosduivel geplaatst.

We zijn nu echt te We zijn nu echt te 
vinden!!! vinden!!! 

Orientalis Landschapsplan in wording
  
Het is eind februari. De zon schijnt al volop en het is ongewoon warm geweest de afgelopen dagen. 
Roodborstjes, merels, mezen en vinken kwetteren en tetteren er op los, op zoek naar een partner en een 
plekje om te nestelen. In de verte raffelt een bonte specht zijn drumsolo in een boom. Samen met Marieke 
van Baarle, directeur van het begraafpark, Wouter Helmer, ecoloog van Nieuwland aan de Meerwijkselaan, 
en Sietse Jager, sinds een week als gebiedsontwikkelaar verbonden aan Orientalis, struinen we door het 
cultuurpark, op zoek naar aanknopingspunten voor versterking van de landschappelijke waarde.

TEKST: Jan de Koning

Zoals iedere keer als ik door het park loop, raak ik ook nu 
weer onder de indruk van de intrinsieke schoonheid van 
het landschap, vooral langs de hoofdroute. Verderop in het 
verruigde park liggen ‘vergeten’ paden die niet tot de vaste 
route behoren. Ze zijn overwoekerd met bramen of liggen 
vol met dood hout en snoeiafval, maar zijn nog goed te 
herkennen. Op veel plekken belemmert opschot van jonge 
beuken, berken en eiken het uitzicht op de schilderachtige 
huisjes van Beth Judah en het Arabische dorp. Maar de 
markante beuken en meerstammige eiken op houtwallen, 
soms meer dan 200 jaar oud, maken zich moeiteloos los uit 
de rommelige achtergrond van het bos. De grote uitdaging 
is om de landschappelijke waarde van het landschap te 
herstellen en de esthetiek terug te brengen in het park. De 
omgeving inspireert ons en net als mijn medewandelaars 
krijg ik zin om aan de slag te gaan in het bos.

In het duurzaam perspectief voor Orientalis en in de visie op 
de gebiedsontwikkeling wordt de waarde van het park als 
een van de uitgangspunten benoemd en gezien als essenti-
eel element in de toekomstige inrichting en exploitatie van 
het museum Orientalis, Cultuurpark Heilig Land. In de rou-
tekaart voor de komende 3 à 4 jaar zijn de ontwikkelingen 
in drie hoofdlijnen: ecologie/ natuur, cultuurgeschiedenis/ 
verdieping, en devotie/ reflectie per jaar geschetst. Tijdens 
de verkenning op deze ochtendwandeling wisselen we idee-
en uit voor het landschapsplan en bespreken we mogelijke 
kaders voor thematische tuinen, zichtlijnen en de visuele 
kwaliteit van het park.

Binnen de wandelgroep zijn we het er over eens dat het 
doortrekken van de beeldkwaliteit van het begraaf- en 
gedenkpark naar het cultuurpark het geheel op een fantas-
tische manier kan versterken. De begraafplaats is mooi aan-
gelegd qua groen, beeldkwaliteit, doorkijkjes en natuurbe-
heer. In het cultuurpark ontdekken we elementen die daarbij 
goed aansluiten, zoals statige beukenlanen, holle wegen, 
prachtige oude eiken en hoogte-accenten. Hier ligt de kleine 

vijverbak waar Wouter in zijn jeugd salamanders ving, daar 
ligt een hoogte die een prachtig uitzicht over de weide biedt, 
en een eind verder ligt het Louisedal, een artefact uit de 
Romeinse tijd. We zien ook stukken park die prima geschikt 
zijn voor moestuinen of een voedselbos. De kunst is om de 
historische elementen betekenis te geven in het heden en in 
de toekomst.

Als we via het begraafpark weer bij de Piet Gerritszaal zijn 
aangekomen concluderen we dat er nog veel moet gebeuren 
om de mooie ideeën uit te werken en vooral te realiseren. 
De functies van het cultuurpark zullen in hun onderlinge 
samenhang vorm moeten krijgen. Tegelijkertijd moet de 
beleving van de ecologische, cultuurhistorische en devo-

tionele waarden van het gebied er een plek krijgen. Een 
landschapsarchitect zal de vertaalslag van waarden naar 
functionele deelgebieden gaan maken, waarbij de beeld-
kwaliteit van het begraafpark wordt doorgetrokken naar het 
cultuurpark. Vooruitlopend daarop zouden we waar mogelijk 
het liefst samen aan de slag willen gaan in het park, bijvoor-
beeld met het begaanbaar maken van oude lanen en paden, 
het rooien van bramen en opschot, het vrijwieden van mar-
kante bomen en het afbreken van onnodige hekken. 

Als het is toegestaan dat Orientalis op de komende Goede 
Vrijdag opengaat met het lente-paasfeest, diverse wandel-
routes en tentoonstellingen, dan is de landschapskwaliteit 
zeker nog niet op orde, maar wellicht is er wel een begin 
gemaakt. In elk geval is het fundament gelegd met de 
erkenning van natuur en ecologische waarde als uitgangs-
punten, met de professionele ontwikkeling van een integraal 
landschapsplan en met de landschappelijke aansluiting bij 
het begraafpark. 

Naast de ontwikkeling en uitvoering van het landschapsplan 
is er veel werk aan de winkel met het ‘schoonmaken’ van 
het park. Als u geïnteresseerd bent in deze ontwikkeling en/
of de handen uit de mouwen wilt steken in ‘ons’ Orientalis 
cultuurpark, kunt u dat laten weten door een mail te sturen 
naar de redactie (oorschelphls@gmail.comoorschelphls@gmail.com). Op een aftrap-
bijeenkomst willen we de actuele stand van de plannen 
uiteenzetten en uw ideeën inventariseren. Vervolgens willen 
we afspraken maken voor een regelmatig terugkerende 
klussen-dag in het cultuurpark.

mailto:oorschelphls@gmail.com
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Afscheid van Heilig Landstichting 
TEKST: Bert Smits

Na bijna 52 jaar met veel plezier op de mooie Heilig Land-
stichting te hebben gewoond ga ik weer terug naar mijn 
geboortegrond te Cuijk in Brabant.

Teruggaande naar de tijd dat Truus en ik, na ons trouwen 
op 6 juni 1969, op de Heilig Landstichting kwamen wonen 
komen de herinneringen weer naar boven.
Hoe het huis helemaal geschilderd zou moeten worden 
maar op onze huwelijksreis heeft mijn lieve vader, voor ons 
een verrassing, dat geheel opgelost. 
Hoe de inrichting van ons huis wel enige tijd in beslag nam 
omdat Truus een volle functie had bij haar vader in zijn fa-
briek in Cuijk en ik de Mercedes-Benz automobielen aan het 
verkopen was in een groot rayon.
Hoe er in onze eerste paar maanden nog geen riolering lag 
op de Landstichting en daarna kwam ook de nieuwe bestra-
ting. 
Hoe door de herinrichting alleen ons adres in 1975 van Pro-
fetenlaan nummer 13 veranderde in Joanneslaan nummer 3.
Dan de schooltjes waar onze kinderen op zaten. Van de 
kleuters bij Juffrouw Nel op het Bosduiveltje tot aan Mees-
ter Wil Vroomans op de Sedes Sapientiae. 
Het sluiten van de ``Spar`` winkel in 1975 welke toen een 
centrum was van contacten met andere mensen dan je 
buren en dan natuurlijk de afbouw van de schooltjes door te 
weinig leerlingen. 
Al die jaren hebben we uitzicht ge-
had op de school en de boomgaard 
met het weitje met allerlei dieren als 
ezels en schapen.
Buiten het weitje kregen we visite 
van wilde zwijntjes.  
Later veranderde het weitje naar 
een aspergeveld en nog later en nu 
nog steeds het maisveld.
Gelukkig bleef “Het Bosje Moet Blij-
ven” bestaan en ik ben blij dat zoveel 
mensen hetzelfde vonden...

Zelf hadden wij een hondje Claim, 
die bijna 17 jaar geworden is, en  
waarvan de reu onbekend was. De 
gezellige hond was een keer weg-
gelopen en onze kindjes waren zéér 
verdrietig.
Ze bevestigden foto´s met tekst op 
de bomen en pastoor Toon Rabou 

kreeg er ook een. Zondags, na de preek, vertelde de goeie 
pastoor Toon dat 2 kinderen, Sigrid en Inge, erg verdrietig 
waren en aan het zoeken waren naar Claim. Hij beschreef 
wat kenmerken van Claim en zei dat het een bastard was, 
wat moesten die kerkgangers lachen.

Ons uitzicht veranderde misschien wel het meest toen onze 
blauwe beukeboom moest worden gekapt en de kenmer-
kende boom verdween. Het werd eerst uitgesteld want onze 
Sigrid wilde gaarne vanuit ons huis met boom erbij trouwen.
Naast het veranderen van de seizoenen en daarmee de 
kleuren op de Landstichting maken de activiteiten gericht 
op de bewoners, zoals maandelijkse lunches in de Rozenhof, 
deze wijk zo mooi.
We zijn bij 100 jaar gemeente Groesbeek geweest waar we 
tevreden waren. 
 
Ik wens de nieuwe jonge bewoners ook veel woongeluk toe 
op de Heilig Landstichting.

Bert L.A.G.M. Smits
Penthouse Cantheelen 6 417

5431 MC,  Cuijk 
mobiel: 06-53480055

Kijken en Zien naar de ware werkelijkheid
TEKST: Wim de Vries

Ik kijk door het raam naar buiten en zie een rondborstig vo-
geltje zitten zingen op een Boeddhabeeld achter in de tuin. 
Het roodborstje, want dat is het, zingt uit volle borst zijn lied. 
Het beeld raakt me, ik geniet van het moment en dan komt 
Dick de kamer inlopen met twee glazen groene thee en een 
koekjestrommel. Ik ben bij zenleraar Dick Verstegen thuis en 
ga zitten aan de eettafel met uitzicht op de tuin. 
Doel van mijn bezoek is het verschijnen van Dicks nieuwe 
boek met de titel “Oh ja!” om het te doorgronden en de pre-
sentatie van dit boek te bespreken. 

“Dick, de titel van het boek is kort en krachtig, wil je me eens 
vertellen wat je met die titel de lezer wilt zeggen?”
“De ondertitel van het boek is ‘van kijken naar zien’. Het 
verschil tussen beide zit erin dat zien inhoudt dat je zonder 
oordeel waarneemt en liefdevol de werkelijkheid ziet. Terwijl 
kijken vaak belast is met oordelen waardoor het werkelij-
ke zien ondergesneeuwd wordt. Als je je daarvan bewust 
wordt kun je echt leren zien en geeft dat inzicht een Oh 
ja!-ervaring. Je kunt de werkelijkheid leren zien zoals ze is, 
je verwonderen over datgene wat zich in het nu voordoet. 
Vandaar deze titel.”

“Wat was de aanleiding om dit boek het levenslicht te laten 
aanschouwen?”
“Wat ik vaak merk, bij mezelf en anderen, is dat het gebruik 
van woorden een soort van traliewerk met zich 
meebrengt van waarachter wij de werkelijkheid 
bezien. Er schuift als het ware een soort filter 
tussen de woorden waarmee we de werkelijkheid 
beschrijven en die werkelijkheid zelf. Ik beschouw 
die woorden als een ballast bij het waarnemen 
waardoor de werkelijkheid uit het beeld verdwijnt. 
Met dit boek wil ik de lezer helpen met een wakke-
re geest die ontwapenende werkelijkheid te leren 
zien. Hoe doe je dat,ECHT ZIEN? De lezer het inzicht 
gunnen tot een Oh ja!-ervaring te komen en dat zit 
hem in veelal kleine dingen.”

“Op zaterdag 23 januari vond een feestelijke pre-
sentatie plaats van je boek. Hoe kreeg die presen-
tatie vorm in deze tijd met al die beperkingen?”
“Ik heb die presentatie ervaren als een groot feest. 
Want deze presentatie was tevens de viering van 
het tienjarig bestaan van ons ZEN-centrum. Wij 
zagen vanuit ons huis tig digitale mini-kleurplaat-
jes, met meer dan 70 kleine mensfiguurtjes erin, op 
ons beeldscherm, heel bijzonder. Koppel daaraan 

de mooie verhalen van mijn leraar Nico en mijn leerlingen 
Maarten en Misha over mijn boek. Dat heb ik beleefd als een 
geweldig mooie ervaring. Bovenal heb ik toen gemerkt dat 
ook in dit zoomend tijdsgewricht het goed mogelijk is om 
online energie te laten stromen en werkelijke verbinding te 
ervaren tussen mensen.”

“Hoe heb je je boek ten doop gedragen?”
“Ja, ja dat was een bijzondere wijze van overhandigen. Wij 
stuurden tevoren de boeken naar degenen aan wie ik het 
boek had opgedragen: mijn vrouw Ellen, mijn leraar en mijn 
leerlingen. Tijdens de presentatie heb ik hen het boek door 
de camera heen ‘overhandigd’. En toen, eureka! konden zij 
allen met het eerder toegezonden boek vanuit het scherm 
terugzwaaien. Het raakte me zeer deze dierbaren met mijn 
boek te zien!”

“Beste Dick, ik dank je voor dit mooie gesprek over je boek en 
ik ga het lezen en Oh ja! bovenal toepassen!”

Bestellen? Ga naar Dicks website https://www.zennijmegen.
nl/product/oh-ja-van-kijken-naar-zien/ of naar de uitgever 
https://milinda-uitgevers.nl/asoka/actueel. Het boek is ook 
te bestellen bij elke boekhandel en webshop.
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Al elf jaar lang heeft Heilig Landstichting een 
dorpsnetwerk met in iedere straat een straatcon-
tactpersoon. 

Kort gezegd hebben deze contactpersonen vooral 
een signalerende en verbindende functie. Ieder 
vervult dat op zijn of haar eigen manier. 
De contactpersonen zijn zelf niet verantwoor-
delijk voor het verlenen van zorg, maar kunnen 
mensen, indien nodig, in contact brengen met 
instanties als het sociaal Team, jongerenwerk, 
enzovoort. 

In het afgelopen half jaar zijn er drie nieuwe con-
tactpersonen bij gekomen, namelijk 

• Tony te Pas voor de Meerwijkselaan, 
• Teun Struycken voor de Sophiaweg en 
• Jochem van der Staaij voor de Simonlaan. 

Daarmee heeft weer iedere straat in Heilig Land-
stichting een contactpersoon. 

Vanaf september 2020 coördineren Olga Schlick  
(Rechterslaan) en Wieke Coenen (Petruslaan) het 
netwerk. 
Zij wonen beiden 23 jaar in Heilig Landstichting 
en waren beiden o.a. actief in het Oranjecomité.

Voor vragen of suggesties kunt u contact met hen 
opnemen via olga1@kpnmail.nl, wiekecoenen@
me.com  of telefonisch via 06-24 56 17 04.

Tony te Pas Teun Struycken Jochem van der Staaij

Olga Schlick Wieke Coenen
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Laatste nieuws dorpsnetwerk
TEKST: Wieke Coenen 

Cleanup Walk! 
TEKST: Jasmijn Suidman

Voor mijn studie heb ik een duur-
zaamheid projectje opgezet. Ik 
wil graag zoveel mogelijk mensen 
mee laten doen aan een Cleanup 
Walk!

De afgelopen maanden ben ik 
zelf regelmatig op pad gegaan, 
gewapend met een prikker en een 
plastic zak. Zelfs in zo’n schoon 
dorp als Heilig Landstichting valt 
er toch elke keer weer veel te prik-
ken, helaas. Het zou helemaal top 
zijn als jullie ook allemaal een keer 
(of vaker) willen gaan prikken! 

Vanwege corona kan ik niet één 
groot Cleanup evenement organi-
seren en daarom is het idee dat je 

eropuit gaat op een moment dat 
voor jou goed uitkomt. 
Alles binnen de coronarichtlijnen 
natuurlijk. Dus je kunt met je 
huishouden gaan, in tweetallen 
of alleen. Neem een zak mee en 
eventueel handschoentjes en je 
bent good to go! 

Als je wat professioneler te werk 
wilt gaan kun je ook kijken of je 
ergens een prikker kunt scoren. 
Gemeente Berg en Dal biedt deze 
prikkers en andere toebehoren 
(gratis) aan en brengt het zelfs 
bij je thuis (kijk op https://www.https://www.
wijk-helden.nlwijk-helden.nl/ voor Nijmegen en 
omstreken). 

Als je het leuk vindt kun je mij vóór 
eind mei een foto sturen van jouw 
actiemoment en wie weet komt 
die wel in de volgende Oorschelp 
in juni! 
En als je in de gelegenheid bent, 
kun je dan de troep die je hebt 
verzameld wegen? Dan kunnen 
we kijken hoeveel kilo afval we 
samen al van de straat geplukt 
hebben! Je kunt de foto en het 
gewicht mailen naar: jasmijn.suid-jasmijn.suid-
man@wur.nl.man@wur.nl. Ook leuk als je even 
vermeld wat het gekste is dat je 
gevonden hebt.

Tot slot, het zou helemaal super 
zijn als je vrienden, familie, huis-
genoten, buren of wie dan ook 
kunt aansporen om ook eventjes 
te gaan lopen. 

Dit mag natuurlijk ook buiten 
Heilig Landstichting zijn, afval ligt 
immers overal, helaas. Hoe meer 
mensen er mee doen, hoe beter! 
We gaan tegenwoordig toch al 
vaak een ommetje maken, dan 
kun je er net zo goed een Cleanup 
ommetje van maken!

En dan als allerlaatste, voor 
degenen die het meeste afval (in 
kilo’s) verzameld heeft (en niet zijn 
eigen prullenmand heeft omgekie-
perd), is er zelfs een prijs! Als dat 
niet een goede stimulans is om te 
gaan lopen... 

Ik hoop veel foto’s binnen te gaan 
krijgen! 

Jasmijn Suidman
jasmijn.suidman@wur.njasmijn.suidman@wur.nl 

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

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

9,7
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Nu we al bijna een jaar gekluisterd zijn aan 
huis wordt onze achtertuin steeds meer 
een plek waar veel te beleven valt. Bij de 
voederplank is het een drukte van belang. 
Mezen, merels en vinken vliegen af en aan. 
Ik zie iedere dag wel iets nieuws.

Een kraai snaait een stukje brood van de 
voederplank. Hij vindt het te hard en sopt 
het eerst in de vogeldrinkbak. Hoe slim 
kun je zijn?

De merel kan niet bij het vetbrood. Jaloers 
kijkt hij naar zijn concurrenten, de mezen. 
Dan vliegt hij op, jaagt ze weg en pikt met 
zijn forse snavel in het vetbrood zodat 
er een brokje naar beneden valt. Zo kan 
het ook. Die merels vind ik trouwens erg 
agressief, ook naar elkaar.

We hebben dagelijks twee eekhoorns te 
gast. Als volleerde acrobaten hangen ze 
ondersteboven aan het vetbrood. Voor hen 
hebben we een speciale voederbak met 
klepje opgehangen aan de muur. Walno-
ten! Een eekhoorn eet nooit met zijn rug 
naar de vijand toe. Hij snaait een walnoot 
uit het bakje, springt naar een dichtbij 
zijnde tak en kraakt op zijn gemak de noot. 
Een gaai landt in de buurt en roetsj, wég 
is de eekhoorn. Blijkbaar een geduchte 
vijand.

Opeens is het stil bij de voederplank. Waar 
zijn de vogels en eekhoorns gebleven? 
Ik kijk naar de toppen van de bomen. Ja 
hoor, een sperwer! Vandaag vist hij bij ons 
achter het net.

PS van de redactie:
Helen heeft via de dorpsomroeper een 
oproep gedaan om foto’s in te sturen van 
de boerenkrokussen die op Burendag zijn 
verkocht. Dat hebben we geweten. 

Helaas kunnen we niet alle foto’s met 
naam en onderschrift plaatsen. 

Er kwamen prachtige foto’s van krokussen 
binnen die in zwart/wit natuurlijk niet zo 
spectaculair zijn. 
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Health, Coaching & Consult

Caroline Wienen-Poos

Bedrijfscounseling
Teamcoaching

Begeleiding bij

Burn-out
Reïntegratie
Rouw & Verlies 
Levensvragen

Nijmeegsebaan 106
6564 CJ Heilig Landstichting

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

Het Oranjecomité HLS bruist van de 
activiteiten voor onze jeugd! 
Wat fijn dat wij in ons dorp ook zo’n actieve groep van ouders hebben die voor alle 
kinderen van HLS extra activiteiten organiseert! Helemaal in deze periode, waarin de 
muren soms op je afkomen en het fijn is dat de kinderen niet alleen maar met corona 
te maken hebben. Er is al een mooi aantal activiteiten geweest de afgelopen periode. 

Zo gingen de kinderen massaal op de slee de Moses & Aaron naar benee, en hebben ze zich eind februari de longen uit het 
lijf gerend met vlag veroveren in het Kerkebos. 

Paaseieren zoeken op 3 april… en meer!Paaseieren zoeken op 3 april… en meer!

Ook de komende tijd worden extra activiteiten georganiseerd, naast zowieso het jaarlijkse paaseieren 
zoeken (dit jaar op zaterdag 3 april). Houd daarom goed de ‘gezellige’ buurtapp of de dorpsmail in de gaten. 
Wilt u ook lid zijn van deze gezellige dorpsapp? Scan dan de QR-code hiernaast! 
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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

Het is nog niet duidelijk wanneer de lockdown 
wordt opgeheven. Er zijn dus voorlopig nog geen 
activiteiten in de Bosduivel.  
Ook de buitenactiviteiten gaan nog niet door. 
Zodra duidelijk is dat we in de Bosduivel of buiten 
weer in actie kunnen komen zullen we dit in het 
Oorbelletje en via de dorpsmail aankondigen. 

Bezoek ook onze website 
www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nlwww.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl voor de 
actuele stand van zaken. 

Dorpsvereniging H. Landstichting
algemene ledenvergaderingalgemene ledenvergadering
Op 21 april 2021 staat de Algemene 
Ledenvergadering van Dorpsvereniging Heilig 
Landstichting gepland. De aanvang is 20.00 uur.

Wellicht verwachtte u al een uitnodiging voor de 
jaarlijkse ALV van onze Dorpsvereniging. Maar, zoals 

te verwachten was, kon ons jaarlijks evenement in 
februari jl. helaas niet doorgaan.

We zijn nu van plan deze te houden op WOENSDAG WOENSDAG 
21 APRIL OM 20.00 UUR IN DE BOSDUIVEL. 21 APRIL OM 20.00 UUR IN DE BOSDUIVEL. 

Wanneer het niet mogelijk is de vergadering daar te 
laten plaatsvinden vanwege de dan geldende corona-
beperkingen gaan we deze digitaal organiseren.
U wordt daar uiteraard tijdig van op de hoogte 
gebracht zodat u zich kunt aanmelden. 

Kort daarvoor zullen de stukken u worden 
toegestuurd.

Afrikamuseum
15 maart 2021
IJs en weder dienende gaat het Afrikamuseum op 15 
maart weer open. U moet wel van tevoren kaartjes 
reserveren. 
Tussen 11:00 en 16:00 uur is het museumcafe 
geopend voor take-away. 

Museumpark Orientalis
Opening 2 april 2021
Orientalis, Cultuurpark Heilig Land heeft opnieuw een 
opening in de planning op 2 april. 
Ditmaal organiseert Orientalis een lente-paasfeest 
met diverse themawandelingen en tentoonstellingen 
binnen en buiten.
  

AGENDA

http://www.health-consult.nl
https://marcelkrijgsman.nl
http://www.bazuinzonwering.nl
http://www.dedruif.nl
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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?  

Ik las laatst dat mensen een hond aanschaffen in 
deze coronatijd om zich te dwingen zichzelf uit te 
laten teneinde nog wat lichaamsbeweging te krijgen. 
Zouden mensen, die er dergelijke hersenspinsels op 
nahouden, soms ook de mensen zijn die de drollen 
laten liggen, al dan niet in plastic?

Dan heb ik een advies. Gewoon bukken voor die drol. 
Dat is ook lichaamsbeweging. 

(PS Ik had dit stukje nog niet geschreven of er kwam 
een foto van een hondendrol op de Alarm Whatsapp 
binnen met de tekst: ‘Het is geen echt alarm, maar 
waarom moet ik steeds de poep van de hond van een 
ander opruimen. Doe het toch zelf.’)

(vervolg van pagina 28)(vervolg van pagina 28)
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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

http://www.rozenhof.nl
http://www.kekdnl.nl
http://www.pullesmakelaardij.nl
http://inqasa.nl
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ColumnColumn
Viervoeters  
Welk topic gaan we aanpakken in dit stukje? Dat de 
enige openbare plek in ons dorp waar je je auto kunt 
opladen, vaak bezet is door parkerende benzine-
auto’s? Dat aan de Engelenlaan mogelijk de bronvijver 
(eindelijk) weer in oude luister wordt hersteld? Dat de 
lente weer losgebroken is? Dat er stemmen opgaan 
om het veldje langs de Joanneslaan te bebouwen? 
Niets van dat alles.

Onder de titel ‘Oprapen’ mocht ik een column of tien 
geleden een klemmend onderwerp oppakken en ik 
doe dat met passie opnieuw. U voelt het door het 
kopje boven deze column al aankomen. Het gaat 
om hondenpoep. Een jaar coronateistering heeft 
het aantal honden in ons dorp mogelijk drastisch 
verhoogd, dat weet ik niet, ik kom er aan het eind 
van dit stukje op terug. Maar wat ik wel weet is 
dat het aantal excrementen van viervoeters in 
het voetgangersdomein van ons schone dorp 
exponentieel gestegen is. En dat kan ik alleen maar 
weten omdat wij er steeds maar weer intrappen. 
In de poep. En in de schone beterschap-beloftes 
van hondenbezitters en in het non-beleid van de 
gemeente, die zich slechts bezighoudt met vergeefse 
‘bewustwordingscampagnes’.

Een lezer schrijft mij: ‘Met een grote regelmaat loop 
ik door het voetgangerspaadje dat de doorgang 
vormt tussen Petruslaan en Joanneslaan. Tot 
mijn verrassing vind ik daar in de heg of achter de 
lantarenpaal een dichtgeknoopt plasticzakje gevuld 
met een bruine substantie. Soms ligt het zakje, 
na mijn wandeling door de bossen, nog op precies 
dezelfde plek. Andere keren is het zakje verdwenen.’ 
Hij wil niet hard oordelen over de medemens en 
verdiept zich in de scenario’s die tot dit eigenaardige 
gedrag geleid hebben.

Ik begin daar niet aan. Want het hele gangetje 
ligt ook vol met hondenpoep zonder plastic zakje 
eromheen, zoals ik met eigen ogen gezien heb. En 
niet alleen in het gangetje, maar ook op menige 
stoep, om van de bospaden maar te zwijgen. Tijdens 
de sneeuwweek in februari kwam het verschijnsel 
maar al te duidelijk aan het licht. Wie de eerste 
dagen rondliep in het maagdelijke sneeuwtapijt kan 
het niet ontgaan zijn. Overal in tint variërende maar 
onmiskenbare hondendrollen. Nog onlangs was ik 
er getuige van hoe een prachtige, vrolijke hond vlak 
bij een picknicktafel in een recreatiegebied zijn drol 
draaide terwijl de kennelijke baasjes even vrolijk als 
hun hond voorbijliepen alsof er niets aan de hand 
was.

Ik schreef eerder al dat er biologisch afbreekbare 
hondenpoepzakjes te koop zijn. Daar doe je je hand 
in. Je pakt de drol beet en neemt die mee naar huis 
voor de restafvalbak als er geen andere plaatselijke 
voorzieningen zijn. Zo simpel is dat. Vorige keer was 
de aanleiding dat kinderen op het speelveldje in de 
poep grepen. Daar heb ik nu niets over gehoord, maar 
mijn eigen waarnemingen liegen er niet om.

Dat de gemeente weinig doet, is bekend. Maar op de 
gemeentesite kan je onder hondenoverlast toch wel 
interessante info vinden. Ik laat het voor dit stukje 
even bij dit zinnetje: ‘We zetten in op een campagne 
die de hondenbezitter die de poep niet opruimt, 
bewust moet maken van zijn of haar gedrag. Want 
de omgeving en medegebruikers van openbare 
wegen, trottoirs en groen zijn vaak de dupe van de 
overlast van poep.’
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