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van de redactie

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

In dit zomerse nummer openen en sluiten we met de aanslag op
ons aller erfgoed. De Cenakelpoort is omgevallen. Ziet, leest en
verwondert u.

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.

Daarnaast verwelkomen we natuurlijk opnieuw nieuwe
kleurrijke bewoners, duiken we met de Heemkunde Kring in de
geschiedenis van ons dorp, vraagt het bestuur van de Bosduivel
om versterking en is het vegetarisch smullen met de Mullen.

Van grijs naar groen……

En activiteiten te over: aan bod komen de noeste werkers in
Orientalis die de vergane glorie boven water halen, de NLdoetactiviteiten in ons dorp, waardoor het nog beter toeven is in
de speeltuin, 50+ viert een jublileum en het succes van het
koningsdagfestijn voor de kinderen.

Ons dorp verschiet van kleur. Ondanks de kille
lente zien we het frisse groen ontluiken en worden
struiken, bomen en gras weer langzaam fris van
kleur.

Orientalis biedt uiteraard vele mogelijkheden voor
mensen met groene vingers. En door dorpsgenoten
met handige vingers zijn er eind mei twee
tuinbanken in elkaar getimmerd.

En ook ons dorpsprofiel verandert ‘van grijs naar
groen’. We nemen afscheid van bewoners op
leeftijd en meest jonge gezinnen kiezen voor
een leven in ons dorp. Huizen worden verkocht,
verbouwd en veranderen van kleur.
Makelaars en verhuisbedrijven doen goede zaken.
En eigenlijk iedere straat kent wel een of meerdere
nieuwe gezinnen die er nog maar kortgeleden zijn
komen wonen.
Nieuwe dorpelingen met steeds meer spelende
kinderen, sportende jonge mensen en bakfietsen in
de straat.
Welkom, ons dorp verjongt!

Je hoeft het niet te missen maar je bent
vanzelfsprekend nergens toe verplicht.
We laten elkaar vrij, niets moet en alles (veel) mag.

REDACTIE:
Miep Thuijls, Wim de Vries, Marleen Moggré, Jan de
Koning, Caroline Wienen (vanuit de Dorpsvereniging).
Jan Lücker (vormgeving)
De redactie behoudt zich het recht voor om
aangeleverde teksten in te korten of redactioneel te
wijzigen. Altijd in overleg met de schrijver(s).
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van de
voorzitter

colofon

CONTACT:
Andreaslaan 29,
6564 AT Heilig Landstichting
E: oorschelphls@gmail.com
AANLEVEREN FOTO’S BIJ ARTIKELEN:
* Zo groot mogelijk, maar minimaal 150dpi op
gewenste grootte van afdruk.
* Stuur foto’s als losse bestanden (dus niet in een
Word document).
* Afbeeldingen in kleur als JPG-, PNG-, of als PDFbestand.
ADVERTEREN:
De Oorschelp wordt (mede) mogelijk gemaakt door de
volgende adverteerders:
Marcel Krijgsman, In De Blauwe Druif, Klopper
& Kramer, KEK dnl, InQasa, Health, Coaching &
Consult, Rozenhof, Bazuin Zonwering, Delahaije,
Zencentrum Nijmegen, Coby, Pulles Makelaardij.

De werkgroep duurzaamheid deed de proef op de som en
bestelde bij “lekker lokaal”, lees hun bevindingen. En, uiterst
duurzaam, Theo de Witte laat zien hoe je composteert en
daarmee de groenbak bijna leeg houdt en de tuin gezond.
De redactie wenst jullie allen veel leesplezier en een mooie
zomer.

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

De Oorschelp in kleur:

Wilt u ook adverteren in De Oorschelp?
Dat kan. Neemt u hiervoor contact op met
oorschelphls@gmail.com

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.

MEER INFORMATIE:
www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl

foto omslag:
de omgevallen Cenakelpoort (foto: Wim de Vries)

Zie daarmee dus niet alleen die nieuwe lente, maar
ook dat nieuwe geluid!
Frisse inzichten, andere opvattingen, verrassende
initiatieven. Kids4HLS op koningsdag is daarvan
een voorbeeld. En veel meer is natuurlijk nog
aanstaande.
Want zodra het kan, we laten de lockdown
geleidelijk aan wat achter ons, gaat de Bosduivel
weer open en ontmoeten we elkaar in en rondom
een kleurrijk aanbod aan activiteiten.
Ook in deze Oorschelp, in ons Oorbelletje, de
dorpsmail en op de website lees je er weer van alles
over. En gebruik de dorpsapp maar om elkaar op
activiteiten te attenderen.

Het wordt weer
lichter, niet alleen
letterlijk, maar ook
figuurlijk.
Zo bouwen we met en voor elkaar aan het goede
samen-leven in ons dorp.
Samen en in goede harmonie, dat is wat telt!
Blijf vooral gezond en laat je vaccineren zodra het
kan!

Tom Smit,
voorzitter Dorpsvereniging
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Nieuwe bewoners*

Kick van Hout, Marjolein Kobes, Iris en Lisa | Profetenlaan 19
Schuilend voor de regen onder mijn paraplu, die ik later als het droog is natuurlijk prompt laat staan, loop
ik naar de Profetenlaan. Tegenover de speeltuin laadt Marjolein (39) net haar twee dochters, Iris van 4 en
Lisa van 6 uit. Ook Roos, een vriendinnetje is meegekomen uit school om te spelen. Zij weten waarvoor ik
kom en vinden dat erg interessant. Langs de moestuin voor het huis loop ik mee naar de achterdeur. Daar
laat Kick mij binnen. De meisjes duiken de kamer in voor hun spel. Wij gaan aan de keukentafel zitten. De
paraplu in de hoek. Thee op tafel. Mijn lijstje met vragen in de aanslag. TEKST: Jan de Koning
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“Nadat we ons appartement in Bottendaal verkocht hadden,
omdat we meer buitenruimte voor de kinderen zochten
zijn we eigenlijk bij toeval in Heilig Landstichting beland.”
begint Kick (46) hun verhaal. “We hoorden de vogels, zagen
het speeltuintje, roken de geur van de bossen aan het eind
van de straat en waren meteen verliefd op het dorp. Omdat
er geen koophuis te vinden was hebben we eerst een paar
jaar gehuurd. Die huur is nog niet zo lang geleden verlengd,
dus nu is het iets zekerder dat we hier nog een aantal jaren
blijven wonen.” Marjolein: “Dus zijn we in de tuin aan de slag
gegaan. Allereerst met de strijd tegen de Japanse duizendknoop.” Een groot gat in de achtertuin getuigt van een heroïsche strijd. Ook in de voortuin zie ik tekenen van een stevig
gevecht. Ditmaal tegen het zevenblad. Aan de andere kant
van het pad steken pompoenen hun eerste blaadjes boven
de grond; ook staan er al de boontjes, peultjes en tomaten.
“En we hebben al van de radijsjes gegeten.”
Marjolein, een goedlachse, kopergekrulde Vriezenveense,
studeerde psychologie en bestuurskunde in Nijmegen.
Vervolgens maakte zij in Kopenhagen een zangopleiding
af. Zij werkt nu als zangdocent in haar eigen zangstudio
in Bottendaal. “Daar combineer ik mijn psychologische
achtergrond met zanglessen. Ik heb me gespecialiseerd in
het ontwikkelen van zelfvertrouwen, het jezelf durven uiten,
door te zingen en je stem te ontwikkelen.” Naast haar eigen
studio geeft Marjolein een dag in de week muziektherapie
aan de HAN. Zij vertelt met passie over haar vak en over het
plezier in muziek.
In Nijmegen, tijdens de studie psychologie, ontmoette zij
Kick. Kick had al aan enkele studies gesnuffeld, zoals biologie en filosofie, maar zijn draai nog niet gevonden. Psychologie wist hij tot een goed einde te brengen en samen met
een collega begon hij met een trainingsbureau. “Dat was
een echt serieus bedrijf: trainingen in zingevende gespreksvoering en zo. Alleen de sales ging ons niet zo goed af.” Zijn

collega zette het trainingsbureau door. En Kick maakte de
switch naar zijn grote hobby!
Samen met een broer van Marjolein begon hij bier te
brouwen in de keuken van hun studentenhuis. Ze wilden
vooral iets experimenteels, niet de traditionele graansoep
met hop en dan maar gisten. “Nee, de bieren moesten een
zekere complexiteit hebben. Maar we wilden wel de oude
technieken blijven gebruiken.” Om kort te gaan: de bierhobby
ontwikkelde zich snel van de keuken naar een heuse brouwerij met 5 man personeel en een regionale afzet bij het
eigen restaurant, Stoom, en bij diverse lokale supermarkten en slijterijen. “Nu zijn er zo’n 1000 microbrouwerijen in
Nederland, maar toen waren wij nog bierpioniers, samen
met iets meer dan 100 brouwerijtjes in diverse steden.” De
complexiteit in de bieren van Oersoep is gebleven. Bij het experimenteren met nieuwe biertypes stopt de brouwerij met
gemak vijf soorten hop in één bierbrouwsel. Ook bramen,
frambozen, koriander en zelfs rode peper zijn te vinden in de
Oersoep-receptuur.
In de zoektocht naar een goede locatie voor de brouwerij
kwam Kick terecht in het Honigcomplex. “Voor we daar de
ketels neer konden zetten moest de ruimte grondig schoongemaakt worden. We moesten letterlijk de aangekoekte
soep van de vloer steken. De hele familie werd daarvoor
gecharterd. De naam Oersoep is dus eigenlijk zo gek nog
niet.” Het Honigcomplex is een ideale smeltkroes van jonge
bedrijven. Het bruist van creativiteit, enthousiasme en
ondernemerschap. Ook nu het complex herontwikkeld moet
worden blijft Kick betrokken en bruist hij van nieuwe ideeën.
“Samen met nog vijf ondernemers en een ontwikkelaar
pakken we deze ontwikkeling zelf aan. Er komt een nieuwe
brouwerij met een brouwerijcafé. Restaurant Stoom verhuist naar de NYMA.” Oersoep wil alle nieuwe plannen weer
helemaal financieren via crowdfunding. “Een stuk moeilijker
en onzekerder, maar daar staat tegenover dat je er een groot

aantal ambassadeurs aan overhoudt die zich betrokken voelen bij het bedrijf. En dat is een grote
verrijking.”
Gevraagd naar de hobby’s van Marjolein komen
we als vanzelf terug bij haar passie voor muziek.
“Muziek maken, zingen in diverse bandjes, blues,
jazz, rag & bone. Het heeft de afgelopen tijd
wel stilgelegen, maar het verlangen om er weer
verder mee te gaan wordt alleen maar groter.”
Aan de andere kant is er door de corona natuurlijk
ook veel ruimte gekomen voor andere activiteiten, zoals knutselen met de kinderen, yoga,
wandelen in het bos en natuurlijk de moestuin.
Want groen is in het gezin van Hout-Kobes een
kernwaarde. “Het mooie van Heilig Landstichting
is dat eigenlijk iedereen geïnteresseerd is in groen
en biodiversiteit. Wij doen daar graag aan mee.”
Naast het groen is het contact met de buurt voor

Marjolein en Kick veel waard. “We hebben zoveel
kwaliteiten; de een speelt harp, de ander piano, de
volgende gitaar en iedereen kan zingen. We gaan
hier in de straat een Profetenlaanband opzetten.
En ergens in de zomervakantie willen we optreden. In de open lucht of in de Bosduivel.”
Levendigheid en plannen genoeg dus, daar op
nummer 19. We lopen de tuin in voor de foto en
bekijken de duizendknoopkuil, de zevenbladgroeve, de moestuin en de takkenril. Aangestoken
door hun enthousiasme laat ik mijn paraplu in de
hoek van de keuken staan en wandel door de tuin
naar huis.

5

Heemkunde Werkgroep

6

Aandenken aan Heilig Landstichting

De Oorschelp | nummer 59 | juni 2021

1954-1955 De meisjesschool van
Heilig Landstichting
TEKST: Huub Schoot lid heemkundewerkgroep Heilig Landstichting

Mijn oproep om foto’s en herinneringen
van Heilig Landstichting op te sturen,
heeft gewerkt. Ik kreeg een leuke foto
in mijn brievenbus van José van Hal –
Lecluse die van mijn oproep gehoord
had via haar zus, Loes Lecluse. Beiden
woonden op de Nijmeegsebaan, naast
het restaurant dat toentertijd Sionshof
heette. Ik digitaliseerde de foto en zou
hem naar haar opsturen, ik had geen

mailadres. Gelukkig mailde ze me en kon
ik een afspraak maken om in Malden
langs te gaan.

Links onder op eerste rij:
• Marian Braun ?
• José Lecluse
• Marian Strijbosch
• Mej. Peters, onderwijzeres
• Fransje Brinke
• Marian Abels?
• Netty Evers
• Marian Jongenelis
• Marian van Geelen

Rechts boven op 2e rij
• Lucy Leenen
• ?
• Ricky Evers
• Marian Wahlen
• Wilma Stunnenberg
• ?
• Sylvia Platz
• Ria Robbers

Het was gezellig, José wist nog heel veel
van hoe het vroeger was bij de meisjesschool en ze kende de meeste namen
van de kinderen op de foto:

Je ziet dat het waait en dat Marian Abels het koud
heeft. De klas staat met de rug naar de Carmelweg op een stukje speelplaats dat er niet meer is.
José weet van niemand van deze meisjes waar ze
gebleven zijn. Weet u het? Het was wel een bijzondere klas want er zat een Duits meisje in dat
Nederlands sprak. Ze woonde met haar moeder
op Casanova bij de zusters.
Ook was er in het dorp een klein schippersinternaat en daar woonde een kind uit de klas. De
meisjesschool zat in de ruimte die nu De Bosduivel heet. Het oude zaaltje ligt nu in de woning van
buurman Biert.
Er was een bibliotheek open op zondag na de mis,
gerund door de meisjes Devenijns die in het huis
dat tegen de school stond, woonden. Dhr. Jacobs
zorgde ervoor dat de kachel in het schooltje
brandde. Hij stookte turf! Het was wel koud in die
tijd volgens José, de weg veranderde ’s winters in

een ijsbaan.
Pastoor van Beek kwam godsdienstlessen geven.
Op het klooster kregen de meisjes woensdagmiddag naailes.
Als er dorpsgenoten zijn die over foto’s beschikken van vroeger, van de scholen en gemeenschappelijke voorzieningen: stuur ze op! Foto’s
krijgt u natuurlijk terug en er moet geen bezwaar
zijn om ze te publiceren. 75 jaar is de verjaringstermijn van veel beeldrechten. Dus dat moet
kunnen.
Stuur ze op via de mail:
huub.schoot@inter.nl.net
of doe ze bij mij in de brievenbus (in een envelop)
Josuélaan 2.
Ik probeer er dan met u een stukje van te maken.

Nieuwe bewoners**

Maralke van den Wildenberg, Michiel Ancher, Camiel, Amelie, Borrel en Puck |
Joanneslaan 15
Eindelijk lente als we op een zaterdag eind van de ochtend naar de Joanneslaan lopen. Wat het
eerste opvalt is een gigantische tuin (‘nog een uitdaging’), blaffende honden die naar binnen worden
gedirigeerd, een kruiwagen vol hakhout en een kloofbijl die in een hakblok staat. ‘Gevaarlijk adres?’
denken we, maar niets blijkt minder waar als de vrouw des huizes het tuinhek open zwaait. Amelie en
een vriendinnetje, op twee ligstoelen, groeten beleefd en Maralke en Michiel geven ons een gezellige
elleboog en nodigen ons uit aan de grote zonnige tuintafel. TEKST: Miep Thuijls, Wim de Vries

3e en 4 e klas meisjesschool Heilig Landstichting, schooljaar 1954 – 1955

EERST MAAR EENS EVEN KIJKEN WIE WIE IS.
De beide honden, inmiddels weer vrij, besnuffelen ons vriendelijk. De witte wat onzekere hond met de zwarte stipjes
is Borrel (11 jaar), een voormalige Griekse straathond. De
zwarte labrador (9 maanden) is Puck, een gezellige, lieve en
sociale knuffelhond.
“Zullen we met Amelie beginnen want die moet zo naar
turnen,“ stelt Maralke voor. Nu heel veel activiteiten weer

mogen is het best lastig om alles te plannen en op elkaar af
te stemmen, het is even wennen. Amelie schuift aan, vanuit
de ligstoel.
Amelie, de naam komt inderdaad van die mooie franse film
Le Fabuleux Destin d’Amelie Poulain uit 2001. Die film heeft
ze zelf nog niet gezien al kent ze wel een van de liedjes. Ze is
14 en zit in de tweede van het Montessori College.
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HOE VIND JE HET HIER IN HEILIG LANDSTICHTING,
AMELIE?
“In het begin vond ik het niet zo leuk, ik moest aan het huis
wennen. Ik kon niet zo goed zien hoe het zou worden en mijn
nieuwe kamer is ook kleiner dan in het oude huis. Maar nu
vind ik het leuk en lekker dicht bij school. Het is nu fijn dat
mijn vrienden in Nijmegen, Beek en Berg en Dal wonen want
wij wonen eigenlijk in het midden.“
“En waar turn je? “, wil Wim weten. “ Ah… bij de Hazekamp,
echt een topclub.“
“Dus je kunt wel een salto achter- en voorover op de
trampoline?“ Wim wijst naar de trampoline in de tuin. “Nou
voorover dat gaat me zeker lukken maar achterover niet.”
Amelie reed vanaf jonge leeftijd paard en lang had ze zelf
een eigen eigenwijs paard, een Tinker. Amelie is er talloze
keren vanaf gegooid en ook weer opgestapt! Het verzorgen
en rijden kostte uiteindelijk te veel tijd en dus hebben ze het
weggegeven aan vrienden die bij oma in de buurt wonen.
Dus ziet Amelie ‘haar paard’ nog wel eens.
En nu past ze op bij 2 adressen in Heilig Landstichting. Leuk
om te doen en ook belangrijk, een beetje geld verdienen.
‘Waar besteed je je geld aan? ’wil Wim weten. Wij leggen
Amelie uit dat ze echt niet elke vraag hoeft te beantwoorden, maar ze wil best vertellen: ‘aan kleren en eten’. En nu
is het hoog tijd om naar turnen te gaan en stuivertje te
wisselen met Camiel die aanschuift en vriendin Lina die op
de loungebank luistert.
ZO CAMIEL EN WAT DRIJFT JOU HIER IN HET HEILIG LAND?
“Ik ben 16 jaar en doe nu mijn Havo-examen 2-talig op het
Kandinsky” ,begint Camiel soepel. “En ga je slagen dit jaar?”
“Jazeker”, verzekert hij. “Misschien niet in één keer maar met
een herexamen lukt het.” “10 juni is de uitslag, spannend
hoor. Loop maar even langs tegen die tijd, als de tas buiten
aan de vlaggenstok hangt is hij geslaagd!” zegt Maralke
glunderend.
“Wat ga je straks doen, Camiel?” “Ik ga werktuigbouwkunde
studeren in Groningen.“ “Erg leuke stad Groningen, maar
waarom daar?”, wil Wim weten. “Gezellige stad, lekker ver
van hier, en Lina en nog een paar vrienden gaan daar ook
heen.” Wij snappen hoe gezellig dat gaat worden!
Camiel werkt nu bij AH en sleutelt aan zijn Aprillia-brommer
waarvan de gaskabel is gebroken en die kabel is nu niet
leverbaar. “Balen hoor”. Ook programmeert Camiel graag
Arduino (kleine eenvoudige computertjes) en doet in huis
aan calisthenics, een vorm van sport. Op dit moment is hij in
training om op 28 augustus, samen met Michiel, een kwart
triatlon te zwemmen, fietsen en lopen. “En ik loop graag het
bos in met de honden”. Camiel en Lina vertrekken naar de
stad want er moet nodig iets gekocht worden en wij blijven
achter met Maralke en Michiel.
MARALKE, WAAR KOMT DIE BIJZONDERE NAAM VANDAAN?
‘Van mijn twee oma’s. De ene heette Maria en de andere

Alice, dan krijg je Maral plus ‘ke’ als verkleining: Maralke. Echt
een naam die je nooit tegenkomt.
Ik werk bij Pro Persona als klinisch psycholoog in opleiding
bij het expertisecentrum depressie. Ik heb psychologie
gestudeerd in Nijmegen en ben hier blijven hangen. Heb als
GZ-psycholoog bij verschillende revalidatiecentra gewerkt en
nu ben ik me aan het specialiseren. Wat ik als KP-er wil gaan
doen weet ik nog niet precies maar ik denk in de richting van
diagnostiek en systemisch werken.
En al liggen mijn wortels in het Brabantse Asten, hier wonen
vind ik heel fijn. Iedere ochtend om 6.30 uur, ik ben echt een
ochtendmens, loop ik met de honden het bos in. Verder hou
ik van eten, drinken en kletsen met vrienden en vriendinnen.
Heel veel meer hobby’s heb ik nu niet, daar heb ik geen tijd
voor voorlopig.
Michiel en ik kennen elkaar van het studentenhuis aan de
Graafseweg waar we allebei woonden. We hebben in de
Frans Halsstraat gewoond, op de Broerdijk en later aan de
Vossenlaan in de Hazenkamp waar we een tuin hadden die
ongeveer zo groot was als onze oprijlaan nu. We zijn heel blij
dat dit huis op ons pad kwam.”
HOE LANG WONEN JULLIE NU HIER, DAT IS TOCH NOG NIET
ZOLANG?
“Nee, we hebben dit huis half november gekocht. Het laatste
weekend van januari zijn we verhuisd, de vloer was net
gestort, de rest was nog lang niet af maar ja, we wilden ook
niet tijdelijk eerst ergens anders gaan wonen. We zijn er
ingetrokken terwijl de aannemer nog bezig was.”
Michiel vult aan dat ze het huis flink hebben geïsoleerd, de
hele vloer is er eerst uitgegaan en opnieuw gestort, intelligente vloerverwarming er in en triple glas rondom. Maar er
moet nog veel gebeuren, dit is pas fase 1. Later willen we
zonnepanelen en van het gas en elektriciteitsnet af en we
denken daarbij aan het gebruik van grondwater en accu’s.
Maar dat is toekomstmuziek, in ons vorige huis hebben we
14 jaar verbouwd, dus we zijn wat gewend.
En alles moet natuurlijk zo energiezuinig mogelijk met
allerlei snufjes. Bijvoorbeeld als de kinderen naar buiten
gaan gaat het licht automatisch uit en begint de stofzuiger
te werken.’
Ik weet niet of ik het goed gehoord heb, maar er vliegen allerlei termen over tafel zoals ‘home automation’ wat ik maar
vertaal als ‘slimme apparaten’, ‘huis van de toekomst’ en zo.
Straks krijgen we nog een rondleiding dus dan hoop ik er iets
meer van te begrijpen.

“We zijn er ingetrokken terwijl
de aannemer nog bezig was.”

MICHIEL, DAT KLINKT ALSOF JE ER VERSTAND VAN HEBT?
“Ik werk voor Microsoft waar ik, samen met een team,
verantwoordelijk ben voor de digitalisering voor drie grote
bedrijven. Een van onze klanten is AkzoNobel, waar we bezig
zijn de fabrieken digitaal aan elkaar te knopen met als doel
de kwaliteit van het proces te verbeteren. We brengen om
die reden de innovatie, productie, logistiek tot en met de
verkoop van de producten in kaart en inzichtelijk.
Ik werk nu al een jaar thuis, helaas geen reizen meer naar
het buitenland voor mijn werk. En ik mis het menselijke contact met collega’s en klanten. Microsoft Nederland verkoopt
natuurlijk het programma Teams en wij willen het goede
voorbeeld geven. En het gaat goed hoor, maar ik merk toch
dat voor mijn werk contact op en met de werkvloer waardevol is. Dus als het veilig kan, weg met die beperkingen. Toch
zullen bedrijven deels hun werkwijze aanpassen als straks
de pandemie voorbij is. Meer digitaal doen en kantoren
sluiten is de toekomst.
Naast mijn werk vind ik het heerlijk om te mountainbiken,
dat kun je hier fantastisch doen. Zwemmen en hardlopen
gaat mij niet heel goed af, dus straks voor die triatlon moet
ik nog wel even flink trainen. Verder vind ik motorrijden heel
gaaf.” Wim (verbaasd): “heb je daar dan tijd voor?” “Nee, maar
heel af en toe, ha ha, met vrienden een weekje toeren”.
Dat dachten wij al.
ZO TE ZIEN IS DIT WEL EEN HEERLIJK PLEKJE OM TE WONEN.
“Ja we wonen hier fantastisch! Je hoort de vogeltjes fluiten
en je zit in 10 minuten in de stad. Vrienden die langskomen
zijn dan ook verrast over al het groen hier, de bossen, de

begraafplaats, de prachtige kerk. Het uitzicht overal om ons
heen is fenomenaal.
En we voelen ons heel erg welkom, leuke buren, heel fijn.”
EN ZIJN JULLIE AL LID VAN DE DORPSVERENIGING?
“Jazeker! En we hopen ook snel wat meer contacten te
leggen, misschien in het Dorpshuis, of met een straatfeest.”
“En op zaterdagochtend yoga volgen lijkt me geweldig” laat
Maralke weten.
Michiel vult aan: “ik wil me graag inzetten voor het dorp
voor wat betreft duurzaamheid bijvoorbeeld. Daar beleef ik
plezier aan en ik heb verstand van slimme automatisering.
Als mensen vragen daarover hebben, stel ze maar!”
MISSEN JULLIE HIER NOG IETS?
Er wordt even nagedacht. “Ja, een buurtsuper voor de kleine
dingen die je vergeten bent, lijkt me heel handig!”
Tot slot geven Maralke en Michiel ons nog een rondleiding
door het huis. We komen van alles tegen, een onbespeelde
piano, twee verlaten gitaren, vroeger door Michiel bespeeld,
een modern geluidssysteem aan de muren en natuurlijk
alles heel ‘slim’. ‘Hey Google, zet het dakraam open’ roept
Michiel ineens. Maar Google luistert niet.
Als laatste komen we in de ‘mancave’ van Michiel waar
inderdaad een prachtige Honda motor staat en een heel
bijzondere mountainbike hangt.
We nemen afscheid. We komen deze zes nieuwe bewoners
vast en zeker nog vaak tegen in ons dorp. En op 10 juni 12.00
uur gluren bij de buren want dan wordt de uitslag van het
examen bekend!
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Cleanup Walk!
TEKST: Jasmijn Suidman

Beste allemaal,
In de vorige editie van de Oorschelp deed ik een oproep
om gewapend met een afvalzak de straat op te gaan
om Heilig Landstichting en omgeving een stukje schoner te maken. En daar is gehoor aan gegeven! Samen
is er bijna 11kg afval van de straat geplukt! Goed bezig,
iedereen die hieraan heeft bijgedragen.
Verzamelaars vonden dat er opvallend veel blikjes te
vinden waren, maar ook mondkapjes, peuken en heel
veel Mac Donalds verpakkingen... Maar misschien nog
wel het meest opvallend waren de hondendrollen in
zakjes die de bosjes in worden gegooid. Daar is dat
zakje natuurlijk niet voor bedoeld...
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Nu rest mij alleen nog de winnaar bekend te maken.
Dat is geworden: Lies van Campen! Zij haalde ruim
4,5kg op en heeft speciaal de grijpstok aangevraagd
bij Wijkhelden. Goed bezig, Lies! Al met al, dank aan
iedereen die heeft meegedaan en ik hoop dat jullie in
de toekomst ook af en toe nog een rondje afval gaan
prikken, want het is helaas hard nodig!

Bijblijven in
Heilig Landstichting
TEKST: Wieke Coenen, mede-coördinator dorpsnetwerk

Coronatijd leverde in Heilig Landstichting veel
mooie en spontane acties op, niet alleen in concrete activiteiten of burenhulp, maar ook in een
uitbreiding van de lokale app-groepen, namelijk
onder de naam ‘App Heilig Landstichting’ en ‘Corona jeugd HLS oranje’.
Als straatcontactpersonen zien we dat sommige
bewoners nog niet alle ‘info-online-lijnen’ in ons
dorp kennen. Daarom even een kort overzicht van
de oude en nieuwe informatiebronnen.

De dorpsomroeper

‘Dorpsomroeper’ is sinds kort Anna Mourits namens de dorpsvereniging. Zij stuurt de dorpsmail
rond met bijvoorbeeld nieuws of activiteiten van
dorpsvereniging, gemeente, museum, Oranjecomité, enzovoort. Aanmelden om op de verzendlijst van de dorpsomroeper te komen kan via
dorpsvereniging@gmail.com
Lid zijn van de dorpsvereniging is niet nodig.
Berichten voor het 14-daagse Oorbelletje kunt u
sturen aan jaapfesten@gmail.com
En artikelen voor de Oorschelp die 4 maal per jaar
verschijnt mailt u naar oorschelphls@gmail.com
Ook hiervoor hoeft u geen
lid te zijn van de dorpsvereniging, maar liever wel
uiteraard.

App Alarm Heilig
Landstichting

In deze app kunnen bewoners laten weten als er
verdachte situaties zijn in
de buurt. Aanmelden voor
deze app kan via de beheerder van deze appgroep, Tom
Smits, via BuurtpreventiegroepHL@gmail.com

App Heilig Landstichting

Deze appgroep is spontaan opgericht door dorpsbewoner Paul Pulles in september 2020 en heeft
op moment van schrijven 131 deelnemers. In deze
app plaatsen buurtgenoten bijvoorbeeld berichtjes over verloren postpakketjes, achtergelaten
knuffels in de speeltuin of over leuke activiteiten in dorp en omgeving. Aanmelden kan via de
QR-code bij dit artikel.

App Corona jeugd HLS oranje

In coronatijd heeft het Oranjecomité regelmatig
extra activiteiten georganiseerd voor de jeugd. De
ins en outs worden in deze app gedeeld. Aanmelden voor deze groep kan via de andere QR-code
bij dit artikel.
Mocht het aanmelden via de QR-codes niet
lukken, stuur mij dan een mail of berichtje via
wiekecoenen@me.com of via 06-24561704.
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Niet iedereen binnen ons gezin vond het verstandig, maar wij vonden het leuk om speciaal voor
deze rubriek een ‘nieuw’ recept uit te proberen.
Gelukkig lukte het meteen de eerste keer en was ‘t
ook nog eens heel erg lekker!

Vegetarische lasagne met
Griekse yoghurt
Ingrediënten (6 personen):

12

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 ui
2 rode paprika’s
2 grote tomaten
4 stengels bleekselderij
9 groene lasagne bladeren
250 g champignons
1 takje verse rozemarijn
1 takje verse tijm
500 g spinazie
2 bollen buffel mozzarella
200 g Griekse yoghurt
100 g geraspte kaas
bosje basilicum

Ingrediënten voor de saus:
•
•
•
•
•
•

olijfolie
5 tomaten
4 teentjes knoflook
bosje peterselie
1 dl rode wijn
1 groente bouillonblokje

Bereiding:
1.

We gaan eerst de saus maken: snipper het uitje
en fruit deze aan met de teentjes knoflook in
wat olie.

vegetarische
recepten
estafette
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NL doet

In het kader van NLdoet hebben een aantal handige actievelingen in ons dorp 2 bankjes
gemaakt en geplaatst. Je vindt ze in de speeltuin.

2. Snij de tomaten in partjes en bak dit 2 tot 3 minuten mee. Blus

3.
4.

5.

6.

het af met de rode wijn en voeg het bouillonblokje er aan toe,
laat dit 2 minuten pruttelen. Voeg de peterselie toe. Pureer het
geheel met de staafmixer. Dit is de saus.
We gaan verder met de vulling van de lasagne: snij de paprika
in blokjes, de champignons in vieren en de bleekselderij in halve
maantjes en bak deze allemaal 3 minuten in wat olie.
Snij de rozemarijn en tijm fijn en voeg deze er aan toe, samen
met de spinazie, totdat het slinkt. Als het te nat wordt, schep
dan het vocht uit de pan op en laat het mengsel even uitlekken
in een vergiet.
Vet een ovenschaal in en verdeel op de bodem wat tomatensaus
met daarop wat verse basilicum en daar bovenop het spinaziemengsel. Dan wat stukjes mozzarella en de lasagne bladeren.
Herhaal dit 3 keer.
Als laatste verdeel je de Griekse yoghurt er op met wat plakjes
tomaat, blaadjes verse basilicum en de geraspte kaas. Bak de
lasagne ongeveer 20 minuten af in een voorverwarmde oven
van 200 graden.

Eet smakelijk!
De pollepel geven wij door aan…Edwin en Annika, Joanneslaan 17

vlnr: Tuur, Elo, René, Feliz, Soes,
Hanne (Profetenlaan 15)
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Vacature: Bestuurslid voor Stichting De Bosduivel
Bosduivel
Ons recent verbouwde dorpshuis in HLS neemt een centrale plaats in in onze dorpsgemeenschap. Wij rekenen erop
dat we binnenkort weer open kunnen! We zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid die De Bosduivel een warm hart
toedraagt. De vergaderingen zijn informeel, de financiën zijn op orde en er is een team met vrijwilligers.
Wat we aan je vragen:
actief meedenken over de activiteiten
oog hebben voor wat erbij komt kijken om De Bosduivel met alle vrijwilligers te runnen
regelmatig contact hebben met vrijwilligers en gebruikers (organisaties)
contact onderhouden met de gemeente Berg en Dal voorzover dit speelt
je bent empathisch en enthousiast
je woont in Heilig Landstichting en kan makkelijk regelmatig eens binnenlopen
Meer informatie? Heb je interesse? Mail svp naar debosduivel@gmail.com !
De bestuursleden Wim Wispelweij en Han van Wijk willen graag met je in contact komen.

Klusdagen Orientalis, 14 en 28 mei.
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Handen uit de mouwen voor ‘ons’ Museumpark
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De 14de mei, 9:00 uur: een prachtige dag om te tuinieren, niet te warm
en af en toe een zonnetje. Vogels verwelkomen zo’n 15 enthousiaste
dorpsbewoners van Heilig Landstichting en vrienden van Orientalis uit
de omgeving. Nou ja omgeving, Dick is als vriend van Orientalis vroeg
opgestaan om vanuit Vlaardingen naar het museumpark te geraken. De
28ste -na 14 dagen regen en kou- is een meer dan perfecte tuindag met
volop zon en maar liefst 30 enthousiaste tuin- en Orientalisliefhebbers. Het
idee om vanuit de vrienden en de dorpsbewoners iets te doen in het groen
van het park blijkt aan te slaan. TEKST en FOTO’s: Jan de Koning

Walter Hamers opent de klusdagen met
een kort welkom. Belangrijk is dat na
veel gepraat en overleg, “waarbij soms de
indruk ontstaat dat iedereen weet hoe het
verder moet met Orientalis”, er eindelijk
iets gebeurt. We gaan in het park aan
de slag. Ook al is er nog geen voldragen
landschapsplan, het park kent zo’n grote
achterstand in beheer en onderhoud dat
er gemakkelijk een aantal ‘no-regret’ activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Sietse
Jager legt uit wat er gedaan moet worden
en waar we moeten zijn.
Na het welkomstwoord en de koffie gaan
we in drie groepen naar evenzovele klusplekken. De eerste groep hoeft niet ver,
want die gaat aan de slag rond de entree.
Het grind moet ontdaan worden van on-

kruid, de bamboe uitgedund en de perken
krijgen een beplanting van pluimgras, dat
in het begraafpark over was. De Japanse
duizendknoop is al voor een groot deel
weg, maar vraagt nog de nodige aandacht.
De tweede groep vertrekt onder leiding
van Maarten naar de kruidentuin bij het
Joodse dorp, Beth Juda. Kruidentuin? Nou
ja, tussen een weelderig groen tapijt zijn
hier en daar nog enkele kruiden te ontdekken, maar verder is de tuin een groene
chaos. Vol goede moed gaan de tuinliefhebbers aan de slag met wieden, dunnen,
olijfbomen snoeien en paden vrijmaken.
De derde groep treft een verwilderde
Romeinse tuin aan achter de Romeinse
Herberg. Aan de kaalslag door de buxusmot valt nu niets meer te doen, maar in
de bedden waar oorspronkelijk rozen en

oleanders stonden, kan het nodige
worden gedaan. Michel en Maarten
rijden af en aan met harken, spaden, schepjes, compost en snoei- en
wiedafval, en cement. De verbrokkelde paden van cement vormen een
flink probleem en moeten helemaal
verwijderd worden.
De lunch, verzorgd door de Vrienden
en door Orientalis, komt rond half een
op het goede moment. Soep, broodjes, koffie, thee en de zon vormen een
uitstekend decor voor geanimeerde
gesprekken en kennismakingen
tussen de klussers. Direct zien we de
eerste resultaten van het wieden en
aanplanten van de bedden rond de
Dromedaris, de nieuwe naam voor de
horecagelegenheid bij de entree van
het park.
Rond vier uur in de middag van de
28ste heeft de tuin bij het Romeinse
dorp weer een belofte van de lusthof
die oorspronkelijk de bedoeling moet
zijn geweest. De rozen en oleanders
staan weer in de bedden. Ook nieuwe
olijfbomen, gefinancierd door het
Oranjefonds, staan te midden van
diverse kruiden weer op hun plek. In
de kruidentuin is de structuur van de
terrassen opnieuw zichtbaar en zijn
de bedden met bieslook, oregano, tijm
en wijnruit weer te onderscheiden.
De entree is zover opgeruimd dat de
eerste bezoekers zich al aanmelden
met een “mogen we naar binnen?
We zagen mensen op het terras, en
dachten dat het museumpark al open
was.”
We kijken tevreden terug op twee
zonnige klusdagen, maar weten ook
dat er nog veel te doen valt: aanplanten, opschonen, wieden, oogsten. Binnen de groepen worden al afspraken
gemaakt om in het weekend de vers
geplante kruiden en bloemen water
te geven. Spontaan spreken verschillende mensen ook af om komende
maandag of volgende week weer
verder te gaan.

Door het succes van de eerste klusdagen beseffen we dat het museumpark een unieke waarde heeft voor
ons dorp. Er ligt een mooie toekomst
voor bewoners van de HLS en de
vrienden van Orientalis die vaker aan
het werk willen in de kruiden-, fruitof moestuin, en misschien straks in
een voedselbos. We kunnen nu al uitkijken naar het moment van oogsten
en verwerken van kruiden, vruchten
en groenten. Misschien in een buurtsoepje in de Bosduivel?
Wie regelmatig in het museumpark
de groene handen uit de mouwen

wil steken kan zich aanmelden via:
oorschelphls@gmail.com.
Het museumpark is nog op zoek naar
vrijwilligers, onder andere voor de rol
van gastvrouw/-heer, kassamedewerker en figurant.
Voor informatie, mail naar:
info@museumparkorientalis.nl.
Wil je als goede buur Orientalis
ondersteunen en altijd genieten van
een prachtig Museumpark, wordt dan
vriend van Orientalis en mail naar
vriendorientalis@gmail.com.
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Compost: goud in de tuin
“Kijk, hier begint het mee.” Nog vóór de koffie, komt de bak met afval van onder het keukenkastje op tafel. Een
mengsel van koffiedrap, aardappelschillen, klokhuizen, een leeg WC-papierrolletje en een restje bloemkool.
“Dit is ‘de oogst’ van afgelopen week en gaat zo meteen de compostbak in”, legt Theo de Witte uit. Toen
op de ALV van de Dorpsvereniging iemand voorstelde om aan de gemeente te vragen eerder te beginnen
met wekelijks ophalen van de groencontainers, kwam Theo met het voorstel om een ‘compostworkshop’
te geven. En dus zitten we nu op een regenachtige donderdagmorgen bij Theo. Als de bak weer onder het
aanrecht op z’n plek staat, komt de koffie op tafel. Met een stroopwafel. TEKST: Jan de Koning en Wim de Vries
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We steken van wal met de hoofdvraag: “Hoe maak je compost?” Theo: “Compost maakt zichzelf. Het principe is om
niets uit je tuin in de GFT bak te doen. Behalve planten die al
in het zaad staan, maar dat levert niet meer dan een halve
groenbak per maand op.” Theo heeft zijn schoffel de afgelopen 10 jaar in het tuinhuis laten staan. Alles wat naar zijn
mening niet op de goede plek staat (“onkruid bestaat niet”)
wordt met de hand verwijderd en komt in een van de vier
dichte en een open compostbak terecht. “De vraag is dus
niet hoe je compost maakt, maar waar je op moet letten
om goede compost te maken.”
Wat doe je in de compostbak en wat mag er absoluut niet
in? Het antwoord volgt vliegensvlug: “Alles! Van bananen-,
sinaasappel- tot aardappelschillen, van gekookte tot ongekookte groenten en van koffie tot eierschalen en theezakjes”. “Maar gekookte groenten, dat mag toch niet,” proberen
we er tegenin te brengen. Theo is resoluut en houdt voet bij
stuk: “Geen probleem, zolang je het maar in de gesloten bak
doet. Het enige waar je op moet letten is dat je in laagjes
werkt, dat je de zaak luchtig houdt, en dat je geduld hebt.”
En vlees, vis of niet plantaardig materiaal dan? Of luiers?
“Tja, er moet nog wel iets overblijven voor de restafval zak.
Dus daar verdwijnen de graten en botjes in. En als ik een
drol van een slecht opgevoede hond (of zijn baasje) vind,
dan schuif ik die onder de heg.”
Laagjes zijn dus erg belangrijk voor het composteren. Theo
wisselt lagen van huishoudelijk bioafval af met bladeren,
snoei- en wiedafval, en karton. Karton? “Ja, karton houdt de
zaak donker en voorkomt dat er zaden gaan ontkiemen. Je
moet wel spul gebruiken dat niet bedrukt is, want inkt is in
feite gif voor je compost.” “En elk jaar meng ik ook een paar
lagen mest van de scouting door de compost in de bakken.
In onze tuin van 800 vierkante meter gaan er met gemak 15
kruiwagens doorheen.” En gras? “Gras gaat nooit in de compostbak. Dat blijft liggen op het gazon. De maaimachine

moet je daarvoor in de mulch-stand zetten. Feitelijk bemest
je daardoor het gazon direct met het gemaaide gras.”
In het najaar laat Theo al het blad in de tuin liggen, de hele
winter door. Geen gedoe met bladblazers of bladhekken!

Met een glimlach vertelt hij dat hij zelfs het blad van de
straat en uit de bladhekken overhevelt naar de tuin en naar
de grote, open composthoop achterin. Waarom? Het blad
beschermt de jonge plantjes als de lente in aantocht is en
geeft bovendien een rijke omgeving voor insecten en allerlei
klein spul. Dat is dan weer goed voor de vogelrijkdom in de
tuin. “Daar word ik heel blij van. Ik snoei bijvoorbeeld ook zo
laat mogelijk, zodat meesjes en roodborstjes nog lang van
de zaadjes kunnen snoepen en eventueel ongedierte binnen
de perken kunnen houden.
Ongedierte in de compostbak? “Soms zie ik wel veldmuisjes,
maar daar raak ik niet opgewonden van. Van slakken ook
niet. Mijn vogelvrienden weten daar wel raad mee. Laatst
zag ik een merel bezig met een slakkenhuis. Hij sloeg het
ding op een steen kapot en toen was het smullen. Je wilt
met je tuin zoveel mogelijk bijdragen aan een grote biodiversiteit. En uiteindelijk gaat het om de wormen in de compost.
Kom, ik zal het jullie laten zien.”

de schaduw van een paar rododendrons en een magnolia.
“Een paar keer per jaar zet ik de compost om, zodat de zaak
goed luchtig blijft en de wormen goed kunnen groeien.” Theo
laat ons een schep van de verse compost zien, vol wormen.
“En ik gebruik absoluut geen composteerkorrels. Als het
soms niet goed lukt dan zet ik de bak een keer extra om. Dat
werkt altijd.” Dan laat hij ons voelen hoe warm het is in de
composterende massa. “Met geduld en beleid krijg je altijd
voldoende, rijke compost, maar je moet geen haast hebben.
Elk voor- en najaar komt weer het moment waarop ik de
compost terug kan geven aan de planten. Dan realiseer ik
me: compost is goud voor de tuin.”
En met die wijze les sluiten we onze compostworkshop af.
Thuisgekomen kijk ik in onze eigen compostbak. Een muisje
kijkt me recht in de ogen, alsof het zeggen wil: “mijn domein”.
Het spul in de bak is al twee jaar oud en koud. Binnenkort
maar eens ‘omzetten’, die boel.

Inmiddels is het droog en lopen we de weelderige tuin in.
De vijf bakken staan verscholen achter een beukenhaag in

Verslag van de Algemene ledenvergadering Dorpsvereniging HLS

TEKST: Caroline Wienen

Het was anders dan anders deze Algemene Ledenvergadering van de dorpsvereniging: we moesten digitaal vergaderen. Toch hebben een aardig aantal leden zich bereid
getoond om deel te nemen. Hieronder een kort verslag van
deze avond. (Het integrale concept-verslag zal binnenkort te
lezen zijn op de website van de dorpsvereniging.)
AANWEZIG:
Leden: Wieke Coenen, Bert Peters, Wim Wispelweij, Edwin
Poppe, Philip Wolbert, Jan de Koning, Dick Verstegen, Hans
van Leeuwen, Els de Witte, Dieneke en Hans Bartels, Hanneke Wentink, Tim Frenzel, Robbert en Marielle Heuvelmans,
Frans Geertsen, Theo de Witte, Wilma en Hans Vemer, Ine
Cox, Wim de Vries, Lies van Campen, Marja van Rossum van Oppenraaij,
Afwezig met kennisgeving: Cootje van Ellen

Bestuur: Tom Smit (voorzitter), Han van Wijk (penningmeester), Paul van Vliet (secretaris), Josine de Groot, Caroline Wienen-Poos, Marjon de Jonge, Anna Mourits en Jaap Festen
(i.v.m. omstandigheden afwezig)
Kascommissie: Philip Wolbert en Christianne de Meijer

Na een woord van welkom door onze voorzitter, Tom Smit,
kwam het verslag van de vorige ALV aan de orde. Dit verslag
leidde niet tot opmerkingen waarna de financiën werden besproken. Ondanks de pandemie heeft de dorpsvereniging toch
uitgaven gedaan t.b.v. de leden, zoals een actie met Pasen, het
draaiorgel op koningsdag en de Kerstwensboom bij de Boog.
We hebben daarmee ongeveer hetzelfde uitgegeven als in
andere jaren.
De kascommissie heeft décharge verleend over het gevoerde
financiële beleid.
Na 2 deelnames aan de kascommissie wordt Philip bedankt
voor zijn inspanning en aan de leden de vraag voorgelegd wie
voor het komende jaar in de kascommissie zitting wil nemen.
Namens de leden wordt Wieke Coenen bij acclamatie geïnstalleerd.
Het jaarverslag 2020 wordt toegelicht door onze scheidende
secretaris, Paul van Vliet.
Door corona is het niet mogelijk geweest om alle activiteiten
die op de agenda stonden uit te voeren. Aan het begin van het
jaar is er gelukkig nog wel een nieuwjaarsreceptie geweest en
heeft er ook een 1e ondernemersbijeenkomst plaatsgevonden
waarvan Caroline Wienen de host is geweest. Daarna zijn het
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aantal activiteiten beperkt geweest tot datgene wat buiten
georganiseerd kon worden. Voorbeelden daarvan zijn de komst
van het draaiorgel, buitenyoga, Sinterklaas en buitenbios voor
de jeugd. Het bestuur heeft vooral gekeken hoe de verbinding
gehouden kon worden en of er mogelijk bewoners zijn die extra
ondersteuning nodig hadden in deze tijden.
Daarnaast heeft het bestuur de contacten met Museumpark
Orientalis en de gemeente (over bijv. het parkeren en de mountainbikeroute) verder geïntensiveerd.
Het jaarverslag wordt door de leden vastgesteld.
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Het jaarplan 2021 is als activiteitenkalender bij de stukken
gevoegd. Caroline Wienen geeft aan dat het moeilijk in te
schatten is wat er dit jaar gerealiseerd kan worden. Ditzelfde
geldt ook voor de dorpsagenda en de activiteiten die door de
verschillende werkgroepen kunnen worden opgepakt. Lies van
Campen (werkgroep duurzaamheid) geeft aan dat er 6 leden
zijn en het nu lastig is om zaken te organiseren. De werkgroep
duurzaamheid richt zich vooral op de thema’s groen, voedsel en
energie.
Vanuit het thema veiligheid heeft het bestuur zich bezig gehouden met een veilige oversteek op de Nijmeegsebaan, maar
recent ook (n.a.v. de ingestorte boog) over het verkeer op paden
waar ze niet thuis horen.
Wim de Vries vraagt van het bestuur extra aandacht voor de
snelheid van het verkeer in het dorp.
Een ander punt dat op de agenda van het bestuur komt (en de
werkgroep duurzaamheid) is de visie op de warmtetransitie. De
gemeente heeft een strategie ontwikkeld om bewoners hierbij
te gaan betrekken (ook uit omringende dorpen). Dit is nu nog
inventariserend maar hopelijk komen daar bredere bijeenkomsten over.
Ook het jaarplan wordt vastgesteld.
BESTUURSWISSELINGEN:
De secretaris Paul van Vliet en bestuurslid Josine de Groot
hebben zich zes jaar met energie ingezet voor ons dorp. Onder
uitgebreide dankzegging worden beiden uitgewuifd door de
voorzitter en is op het thuisadres diezelfde avond het beroemde “tegeltje” en een bos bloemen bezorgd.
Voor de vacature van secretaris draagt het bestuur de heer
Jochem van der Staay voor en als algemeen bestuurslid wordt
de heer Jan de Koning voorgedragen.
Beiden stellen zich kort voor en worden vervolgens bij unanieme stemming door de leden benoemt.
De eerste termijn van Caroline Wienen is tevens geëindigd
en het bestuur stelt een herbenoeming voor. Ook dit voorstel
wordt unaniem aangenomen.
RELATIE STICHTING DORPSHUIS EN DORPSVERENIGING
Het bestuur van de Bosduivel heeft als gevolg van nieuwe wetgeving de opdracht om de eigen governance te organiseren. In

dat kader is het nodig een toezichthoudend orgaan te hebben.
Daarom heeft het bestuur van de Bosduivel een uitnodiging
aan het bestuur van de dorpsvereniging gedaan om binnen het
bestuur van de dorpsvereniging 2 leden als Raad van Toezicht
te benoemen. De benoeming van die 2 leden gebeurt op voordracht van het bestuur van de Bosduivel. Daarmee is er een
connectie tussen beide besturen en legt het bestuur van de
Bosduivel indirect verantwoording af aan uiteindelijk de leden
van de dorpsvereniging.
Hiermee is transparantie gewaarborgd. Beide besturen blijven
wel 2 entiteiten, waarbij de dorpsvereniging vooral een organiserende taak heeft en de Bosduivel een rendabele exploitatie
van het dorpshuis ten doel heeft.
Tom Smit licht toe dat dit alles in het kader van de nieuwe Wet
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is. Die stelt nieuwe eisen
aan besturen en Raden van Toezicht. In dat kader moesten
sowieso de statuten van de Bosduivel bekeken worden. De
Bosduivel kent geen RvT, maar die moet er wel komen. Dit is de
verantwoordelijkheid van De Bosduivel en die heeft hiermee
een voorstel gedaan. Enkele leden stellen verhelderende
vragen.
Tom Smit legt de leden voor of zij met deze richting en het
voorstel van de Stichting Bosduivel kunnen instemmen. Er zijn
geen nee-stemmers en daarmee ligt het initiatief weer bij de
Bosduivel om een definitieve beslissing te nemen.
In de convocatie is gevraagd om eventuele vragen vooraf in te
dienen. Lies van Campen heeft een vraag rondom de mountainbikeroute. Mensen komen van heinde en ver gebruik maken
van deze route, waardoor er grote drukte is en Corona helpt
daar ook niet bij. Inmiddels is een deel van de route gesloten en
is het iets rustiger.
De verantwoordelijke organisatie onderkent het probleem en
maant de gebruikers ook tot voorzichtigheid en begrip voor
andere gebruikers van het bos.
Dick Verstegen vraagt of de dorpsvereniging iets kan doen zodat de DAR eerder in het jaar komt om de groenbakken te legen
en langer doorgaat in het jaar. Dit vooral om al het afval kwijt te
kunnen. Hanneke Wentink sluit daar op aan door aan te geven
dat ze raadsstukken heeft gezien waaruit blijkt dat er mogelijk een bezuiniging nodig is en er nog minder vaak groenafval
opgehaald wordt.
Vervolgens komen er suggesties hoe er in het kader van
duurzaamheid omgegaan kan worden met tuinafval, dat je het
ook zelf kan wegbrengen, een tweede bak kan aanschaffen
e.d.. Besloten wordt dat er 2 sporen gevolgd worden. Enerzijds
wordt er actie ondernomen naar de DAR/gemeente en anderzijds zal er in de Oorschelp aandacht besteed gaan worden aan
het beheer van tuinafval. Over dit laatste zal Theo de Witte een
stukje schrijven.
Daarna wordt de vergadering onder dankzegging aan alle aanwezigen afgesloten.

Koningsdag 2021

TEKST en FOTO’S: Jaap Festen

Het lijkt al weer zo lang geleden, zo met de zomervakantie voor de deur. Maar toch is het leuk om met een
aantal foto’s even stil te staan bij die mooie en gezellige feestdag. Zoals het hoort, had het Oranjecomité
kosten noch moeite gespaard om een bijzonder, origineel én coronaproof activiteitenpakket samen te
stellen, met activiteiten die vooral op gezinsverband waren gericht.
De kinderen konden door het dorp opstappen op het Oranjeparcours, een soort speurtocht naar ‘Willies’
in het dorp. Onderweg waren er tal van klassieke en nieuwe spelletjes, en kon ieder gezin de ingredienten
verzamelen om thuis heerlijke cupcakes te bakken. Met recht ‘all-inclusive’, zoals onze koning en koningin
dat waarschijnlijk ook gewend zijn.
Onderweg en rondom de speeltuin waren een aantal kinderen op kleedjes neergestreken om zo wat
pecunia bij te verdienen. En als kers op de taart was er een ontwerpwedstrijd voor een eigen HLS4Kids
vlag. Uit alle vrolijke en bijzondere inzendingen kwam uiteindelijk het ontwerp van Matilda als winnaar uit
te bus. Matilda heeft de vlag inmiddels in haar bezit én in gebruik!
De enthousiaste reacties van kinderen en ouders zijn inmiddels al een inspiratiebron gebleken voor het
intensiveren van het aantal activiteiten voor kinderen uit ons dorp!
Dank en hulde aan ons Oranjecomité voor het organiseren van deze Koningsdag 2021 en alle andere
activiteiten!
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Vereniging 50Plus H. Landstichting

Blij met Lekker Lokaal!

TEKST: Marja van Rossum
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BEWEGEN IN HEILIG LANDSTICHTING
Om het bewegen van onze leden te stimuleren hebben
wij advies gevraagd aan ‘Kwiek, actieve leefstijl’, de unieke
sportvereniging voor senioren (50-plussers) in de gemeente
Berg en Dal.
Wij verwachten op termijn veel van hun activiteiten met
coaching aan te kunnen bieden, eventueel gebruik makend
van een -samen met de dorpsvereniging- nog te realiseren
beweegtuin ergens in ons dorp.
Wij zijn daarbij in contact gekomen met Marian Schijf,
adviseur sport en bewegen van Kwiek, die ons heeft
gewezen op mogelijkheden om hierbij hulp te krijgen vanuit
de gemeente, provincie en/of rijk.
Dit najaar willen we bij voldoende belangstelling in HLS
starten met de cursus Functioneel Bewegen en In Balans.
Functioneel Bewegen is erop gericht om de conditie te
verbeteren met als doel alledaagse handelingen beter te
laten verlopen, het geheugen te versterken en met name
vallen te vermijden. In Balans zorgt dat u meer inzicht krijgt
in mogelijke valongelukken in en om het huis en hoe u deze
met een betere lichamelijke conditie kunt voorkomen. We
doen dit om u te helpen lang zelfstandig te kunnen blijven
wonen en door plezier te hebben/krijgen in bewegen!
CURSUS VAN 10-12 BIJEENKOMSTEN
De eerste bijeenkomst is een kennismaking en dan
zullen een aantal testjes gedaan worden. Daarna volgen
bewegingslessen in meerdere leeftijdsgroepen die gericht
zijn op de verbetering van conditie, reactie, coördinatie,
lenigheid en stabiliteit. Tot slot volgen, voor wie dat wenselijk
acht, nog 4 lessen valpreventie, deels met voorlichting.
Tijdens de bewegingslessen en de valpreventie zullen

activiteiten waarmee u moeite heeft centraal staan. Dit
betekent dus, dat de inhoud soms niet geheel vaststaat,
maar naar uw behoeften zal worden ingevuld.
De aandachtspunten zullen voornamelijk liggen bij het
lopen, kracht, conditie, valpreventie, geheugen en alledaagse
handelingen. Verder zijn samen plezier hebben en elkaar
ontmoeten ook belangrijke ingrediënten.
Wij houden u op de hoogte.
Wilt u hieraan graag deelnemen en bent u nog geen lid van
de Vereniging 50Plus, dan nodigen wij u van harte uit om lid
te worden. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de secretaris
via e-mail: kbo.hls3@gmail.com of telefonisch 024-3220931.
En om u nog enthousiaster te maken voor het lidmaatschap
geven wij u een kort overzicht van onze activiteiten vanaf
september:
• 16 september:
een gezellige start van het verenigingsjaar met een high
tea.
• 21 oktober:
Ralph Voorsmit houdt een lezing over zijn
vrijwilligerswerk in Nepal met als titel ‘De emoties van
Nepal: een drieluik’.
• 18 november:
Apotheker mevrouw Yasmin Sterk verzorgt een lezing
met de titel ‘Wijs met Medicijnen’.
• 16 december:
vieren wij het kerstfeest met als afsluiting een heerlijk
diner.
Op alle data starten we om 14.00 uur in De Bosduivel.

TEKST: Helen van der Ven en Lies van Campen

Rian heeft vele jaren in Heilig Landstichting gewoond en is als 100-jarige
het oudste lid van onze Vereniging 50Plus.Wij hebben haar van harte
gefeliciteerd met haar verjaardag met een boeket bloemen én wij hebben
haar ook erelid gemaakt van onze Vereniging 50Plus. Op de foto toont
zij de oorkonde die haar door KBO Gelderland is aangereikt voor de vele
verdiensten voor onze Vereniging. Zij is al 33 jaar lid en van 1990-1995 heeft
zij deel uitgemaakt van het bestuur van de KBO Heilig Landstichting.
Namens alle leden wensen wij haar weer een mooi en gezond levensjaar toe.

Werkgroep Duurzaamheid
Heilig Landstichting

RIAN FRITSCHY-STEENHOF 100 JAAR!!!!

Al 2 jaar hadden wij (werkgroep
duurzaamheid) voor de Burendag
groenten, fruit en zuivel besteld
bij Lekker Lokaal. Velen van u
hebben mee geproefd. We kregen
enthousiaste reacties.
Nu vroegen we ons af hoe het is om
privé bij Lekker Lokaal te bestellen.
Dat hebben we de afgelopen
maand wekelijks gedaan en onze
ervaringen zijn zó goed, dat we
reclame durven maken.
Op de website www.lekkerlokaal.nl
kunt u alle informatie vinden en uw
eerste kistje bestellen (zo zijn wij
ook begonnen).
Vóór maandag 12.00 uur besteld,
dezelfde week in huis. Natte zuivel
(melk, yoghurt enz.) is een ander
verhaal. Staat op de website.
De producten zijn vers en
afwisselend. Wij kregen de
afgelopen maand: sla, radijsjes,
prei, raapstelen, witlof, uien, witte
kool, rode biet, wilde spinazie.
En natuurlijk kun je ook eieren,
aardappelen, brood en kaas
aanvinken.

Het is supervers, ’s ochtends
geoogst, ’s middags bezorgd. Het
komt uit de buurt, alle leveranciers
worden op de website vermeld. Er is
geen plastic verpakkingsmateriaal.
De prijs is lager dan in de
supermarkt. En het wordt aan huis
geleverd (in Heilig Landstichting
op donderdag, je hoeft er niet voor
thuis te blijven).
Wat ik zelf zo leuk vind: je bestelt
voor 2 personen 3x groenten en je
weet niet wat. Het is zó verrassend
wat er in je kistje zit!
Wij hebben inmiddels een
abonnement. Dat is heel flexibel.
Je kiest je basis en kunt wekelijks
toevoegen of schrappen. En
natuurlijk kun je op vakantie.
Weer een stap in de richting van
duurzaamheid. Een aanrader.

21

Zorgcentrum De
Hulsen

verhuizing naar deel
Neboklooster en afdeling van
ProPersona

FOTO’s: Marleen Moggré, Dorothé Derks, Han van Wijk en Tom Smit

maar toch ook wel fotogeniek.
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De resten van het Poortje liggen er treurig bij,
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TEKST: Caroline Wienen

In de derde week van maart jl. zijn er drie informatiebijeenkomsten verzorgd door Iriszorg over de tijdelijke huisvesting van de
bewoners van De Hulsen in een deel van het klooster NEBO en
in enkele units van Pro Persona, beide gelegen aan de Nijmeegsebaan.
Enkele dorpsbewoners maakten zich zorgen of hadden bezwaren. Echter door de duidelijke informatievoorziening hebben
de mensen van Iriszorg deze gevoelens grotendeels kunnen
wegnemen.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om deze bijeenkomsten bij te wonen en bent u toch nieuwsgierig naar wat daar
gezegd is?

Zo zag het Cenakelpoortje er afgelopen winter nog uit.

Iriszorg heeft de gestelde vragen en gegeven antwoorden duidelijk voor ons in een document geplaatst. Dit document kunt u
d.m.v. de QR-code openen en lezen.
Het staat ook op onze website:
www.dorpsverenigingheiliglandstichting.com

Scan de code en lees het document
‘Veel gestelde vragen rondom de
verhuizing van De Hulsen naar
NEBO en Pro Persona’.

Scan de tweede code voor
aanmelding voor de nieuwsbrief
van Iriszorg rondom de verhuizing
en de contactgegevens.
www.iriszorg.nl/blijfopdehoogte
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Afrikamuseum

De maand juni staat in het teken van Keti Koti!
Koti
Ieder jaar organiseert het Afrika Museum een Keti
Koti festival.

Per 5 juni a.s. hopen we dat de Rijksoverheid
de coronomaatregelen inderdaad verder kan
versoepelen. Ten tijde van het schrijven van deze
rubriek is dit nog niet 100% zeker.
Bezoek daarom onze website www.
dorpsverenigingheiliglandstichting.nl voor de
actuele stand van zaken rond activiteiten van de
dorpsvereniging en De Bosduivel

Dorpshuis De Bosduivel
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Dit jaar zit een fysiek festival er nog niet in,
maar er is wel een brede online programmering
samengesteld met een divers aanbod aan
activiteiten, in samenwerking met Tropenmuseum,
Museum Volkenkunde en Wereldmuseum. Van een
reeks Angisa Stories tot livestream Freedom Talks,
een lunchlezing en webinars.
meer info: www.afrikamuseum.nl/nl/online-ketikoti-festival

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

Museumpark Orientalis

wijnhandel

Het museumpark Orientalis verwacht op 9 juni weer
open te kunnen.

Vanaf 5 juni mag er weer véél meer. mensen in De
Bosduivel en mag ook de bar weer open!
Tot de zomerstop in juli is er yoga mogelijk op de
woensdagavond 20.30 uur door Walter Jespers.
Op de zaterdagmorgen 5 juni van 09.15 uur tot 10.15
uur start de yogagroep van Natalie Kramer van Yoga
Times weer.
Zie de website voor meer informatie.

Als het zover is trapt men het seizoen meteen goed
af met een programma voor jong en oud. Achter de
schermen wordt al maanden hard gewerkt aan het
programma en aan de twee tentoonstellingen die te
bewonderen zullen zijn.
In de tentoonstelling Wandel door 100 jaar
Heilig Landstichting maken we een reis door de
geschiedenis van Heilig Landstichting.

Dorpsvereniging H. Landstichting

De expositie Wederopbouw & Internationale
Vriendschap vertelt het bijzondere succesverhaal
over hulp van burgers aan burgers en hoe dit
bijdraagt aan internationale solidariteit.
www.museumparkorientalis.nl

Zaterdag 28 augustus 2021
HLS Zomerfeest.
De dorpsvereniging organiseert samen met De
Bosduivel en het Oranje-Comité een HLS Zomerfeest
met tal van activiteiten voor jong en oud.
En we hopen af te kunnen sluiten met een
dorpsbuffet.

DE DRANKSPECIALIST VOOR AL UW DRANKEN
DICHT IN DE BUURT!

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

@indeblauwedruif

Health, Coaching & Consult
Caroline Wienen-Poos
Bedrijfscounseling
Teamcoaching
Begeleiding bij

Burn-out
Reïntegratie
Rouw & Verlies
Levensvragen

DAMES – BEWAAR DIT

ERVAREN COUPEUSE maakt
DAMES- HEREN- EN KINDERKLEDING. Tevens GORDIJNEN, KUSSENS ENZ. Ook voor HERSTEL- EN VERMAAKWERK.
Zéér redelijke vergoeding.
Bel Coby 06-52157020

www.dedruif.nl

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

@wijnhandelindeblauwedruif
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Hier had uw advertentie kunnen staan.
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9,7

interieuradvies
nodig?

KEK dnl | interieur - architectuur - ontwerp
Dorothé Derks en Jan Lücker
Carmelweg 13, 6564 AH Heilig Landstichting
info@kekdnl.nl • www.kekdnl.nl • 024-324 59 90

Oud-Mariënboom Groesbeekseweg 424 Nijmegen

Hebt u goede ideeën over hoe een laatste afscheid
er uit zou moeten zien, misschien dat van uzelf..?
Praat er eens over met ons. Wij kunnen als geen
ander aangeven wat mogelijk is (alles), waar u aan
moet denken en wat het gaat kosten en eventuele
voorzieningen daarvoor. We hebben iedere donderdagmiddag een vrij inloopspreekuur (14.0016.00u), maar wij maken ook graag een afspraak
voor een kopje thee bij u thuis.

024-323 4444

www.kk.nl

Column

Dick Verstegen

Cenakelpoort herrijst!
Als het aan Bert Peters ligt hebben we over een maand
een nieuw, uit eigen as verrezen Cenakelpoortje. Om de
feniks aan het werk te krijgen moeten er wel magische
formules bezworen worden. Gelukkig - ik had Bert nog
geen drie minuten aan de telefoon of ik wist: hij weet
van de hoed en de rand en hij laat er geen gras over
groeien. Dat komt goed!
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Wie herinnert het zich niet? Op maandag 12 april
plaatste onze voorzitter Tom Smit een verpletterende
foto op onze HLS-app, waarop het volledig omgevallen
en verwoeste poortje was afgebeeld. Eronder de
historische woorden: ‘Busje UPS reed hier tegenaan!!
Poort Gevallen’. Vooral die hoofdletter van Gevallen
deed ‘t hem. Alsof het ging om het antieke Rome
of Athene. Terecht. Welke HLS-er koesterde niet de
aanblik van ons ruim honderd jaar oude poortje, een
van de trotse toegangen tot het toenmalige Bijbels
Openlucht Museum. Al vroeg een bron van twist
trouwens. Want boer Peters begon er destijds zijn
handeltje van bier, fris en ansichtkaarten maar de
jaloerse pastoor sloot de poort en begon zelf een toko
bij de hoofdpoort. Een dorpsvete was het gevolg.
Voor ons was het een baken, niet alleen naar
ons gezamenlijke verleden, maar ook naar onze
gezamenlijke toekomst, nu wij als dorpsbewoners
via inspraak en werkgroepen zo verbonden en
betrokken raken met Orientalis, de opvolger van het
Bijbels Openlucht Museum. En, vergis je niet, met ons
geslechte poortje hebben we het over een onderdeel
van een 30 hectare groot Rijksmonument. Want die
status heeft ons museumpark sedert 2003 en die
status heeft ook de Cenakelpoort.
Op die 12e april van dit jaar besloot een net beginnende
UPS-chauffeur op last van zijn navigatiesysteem de
Cenakelweg in te rijden. Hij reed onder de poort door,
zag dat ie niet verder kon, keerde, wurmde zich weer

door het poortje terug en veroorzaakte de ravage.
Hij nam in zijn beschadigde busje de wijk. Maar
mijn buurman Han van Wijk (sic!), die het allemaal
zag gebeuren, rende ad rem naar het begin van de
Cenakelweg en hield de chauffeur staande.
En zo kon het gebeuren dat Cenakelpoort-eigenaar
Stichting Heilig Land Stichting, waarvan Bert Peters
bestuurslid is, nu met de verzekeraar van UPS
overeenstemming moet bereiken over de herbouw.
Dit zijn de magische formules, waarvan ik in de
eerste alinea repte. ‘En oh wat duurt dat allemaal
onvoorstelbaar lang’, verzucht Bert. Want ja, over de
kostenraming van huisaannemer Van Tienen moet de
verzekeraar natuurlijk weer zijn licht laten schijnen.
Maar toen ik Bert op 18 mei jl. belde zou daarover
binnen tien dagen duidelijkheid zijn. Bij het verschijnen
van dit nummer is de ‘uitonderhandeling’ (want zo heet
dat) intussen tot stand gekomen, mag ik hopen.
Ik had nog een na-ijlende vraag voor Bert en de
aannemer: hoe wordt het poortje weer opgebouwd?
Worden de oude brokstukken nog gebruikt en hoe komt
de fundering eruit te zien, want die van 1916 leek eerlijk
gezegd niet erg solide. Maar dat was nog te vroeg: ‘Hoe
wij in overleg met de schade-expert en aannemer de
Poort weer gaan opbouwen moet nog uitonderhandeld
worden. Te vroeg dus om contact op te nemen met
van Tienen. Als we zover zijn laat ik het weten.’ En
dan kijkt ons poortje straks weer over het weitje uit
of het maisveldje of de schapenwei. Eigendom van
de kinderen van de familie Brinkhof die vroeger aan
de Rechterslaan woonde. Of het poortje daar ooit
bejaardenappartementen zal zien, valt te betwijfelen.
Dat er ergens in ons dorp een keer bejaardenwoningen
komen, is overigens op zich zo’n gek idee nog niet.
Maar over het poortje zelf: wij blijven alert!

