
fo
to

gr
af

ie
: M

ar
ce

l K
rij

gs
m

an

Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting

nummer 60 | september  2021   

zomerfeest 2021zomerfeest 2021
  

de HLS hondende HLS honden
estafetteestafette

  
waar bleven dewaar bleven de
gesneuvelden?gesneuvelden?

  
nieuwe bewonersnieuwe bewoners

en veel meer...en veel meer...



2

De zomer is bijna voorbij en wij blijven achter met het idee 
dat hij nog moet beginnen. Gelukkig bleef het droog op het 
zomerfeest met de 12-lanen trampolinetocht in ons dorp. Het 
verslag daarvan vindt U terug in deze Oorschelp (en de mooie 
foto op het voorblad).

Natuurlijk in dit nummer de vaste columns van de voorzitter 
van de Dorpsvereniging, Tom Smit, en Dick Verstegen. 
De Heemkunde werkgroep heeft een boekje uitgegeven 
over vergeten graven. En er is een nieuwe rubriek: de HLS 
hondenestafette. Wilt u uw geliefde viervoeter aan ons 
voorstellen? Laat het weten aan de Oorschelp!

Natuurlijk verwelkomen we weer nieuwe bewoners (hele 
sportieve dit keer!) en is er een heerlijk recept dat door het hele 
gezin samen gemaakt kan worden. 

Daarnaast nog: een oproep om mee te doen met de Clean-
up, een uitnodiging om vriend van Orientalis te worden, het 
Nijmeegs Kamerkoor zoekt nog leden. 
De werkgroep 50+ biedt allerlei activiteiten, de wandelclub 
van de Bosduivel start weer en de Werkgroep Duurzaamheid 
organiseert workshops rond Burendag. Het cursusaanbod in de 
Bosduivel staat in de Agenda.

Kortom een levendig en divers programma voor ontmoeting, 
ontspanning en ontwikkeling. Iets bij voor U? 

van de redactiecolofon
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 volgende Oorschelp verschijnt 15 december 2021.  
Copy aanleveren vóór 1 december 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.

foto omslag: foto omslag: 
op de trampoline (foto: Marcel Krijgsman)op de trampoline (foto: Marcel Krijgsman)

mailto:oorschelphls@gmail.com 
https://marcelkrijgsman.nl
https://dedruif.nl
https://www.kk.nl
https://www.kk.nl
http://KEK dnl.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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Zaterdag 28 augustus jl. stond in het teken van de 
ontmoeting. Ik doel daarmee op de open dag en het 
feestje dat we als Dorpsvereniging vierden in en bij 
ons dorpshuis De Bosduivel.
 
Meer dan 120 mensen en 40 kinderen waren daar 
bij elkaar. De kinderen liepen door het dorp van 
tuin-trampoline naar tuin-trampoline en deden er 
zo acht aan! Gelukkig kregen ze ijs en limonade na 
hun inspanningen en konden ze hun energie nog 
een keer kwijt op het grote springkussenhuis dat 
naast de Bosduivel was opgeblazen. 

Geweldig om te zien hoe mensen ook de 
verschillende gerechten kwamen brengen zodat 
de vegetarische maaltijd via het buffet weer prima 
verliep, al schepten sommige volwassenen hun 
dessert bordje wel erg vol…

Dat wij elkaar als buren nodig hebben bleek ook 
weer de afgelopen weken bij ongelukjes, het lenen 
van spullen en bij het klussen in en om het huis. Het 
is en blijft hartverwarmend om dat ‘noaberschap’ 
gestalte te zien krijgen in ons dorp.

Ook de nieuwe bewoners weten hun weg inmiddels 
te vinden en werden natuurlijk van harte welkom 

geheten, niet alleen door ons als bestuur van 
de Dorpsvereniging, maar ook als buren en 
medebewoners. Zij stonden ook centraal op het 
dorpsfeest en velen hebben gelukkig gebruik 
gemaakt van de gelegenheid om kennis te maken 
met de reeds jaren hier wonende buren. Doe 
ook vooral mee in de diverse werkgroepen of ga 
bridgen of gymmen of samen wandelen. Dat doet 
de drempel om kennis te maken verlagen en geeft 
nieuwe impulsen.  

We hebben allen hetzelfde voor ogen: fijn wonen in 
ons dorp voor lange jaren in goede gezondheid en in 
harmonie met elkaar en met onze omgeving. 

Soms schort het daar nog wel eens aan, maar over 
het algemeen hebben wij niets te klagen. 

Bedenk echter wel dat dit voortdurend onze 
aandacht nodig heeft en dat we samen moeten 
blijven werken aan die open en verdraagzame 
gemeenschap die we willen blijven vormen. 

Niet te moeilijk doen naar elkaar, open blijven 
communiceren en voor elkaar klaar blijven staan, 
dan zal het waarachtig wel gaan!

Op naar de vegetarische week die op 25 september 
begint en waarvoor u zich nog steeds kunt opgeven 
zoals ook in dit nummer van onze Oorschelp weer 
staat te lezen!

Tom Smit, 
voorzitter Dorpsvereniging

OntmoetingOntmoeting

van devoorzitter

Soms schort het Soms schort het 
daar nog wel eens daar nog wel eens 
aan, maar over het aan, maar over het 
algemeen hebben algemeen hebben 
wij niets te klagen.  wij niets te klagen.  

De Oorschelp |  nummer 60 | september 2021
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“Voor vrienden en familie zijn wij soms ‘Restaurant de Glimlach”, vertelt Jemmi (9 jaar, groep 6) direct bij 
binnenkomst. Ik zit met de familie om 8 uur ‘s avonds aan de ontbijttafel in de mooi vormgegeven open 
keuken met een kop thee. Ver hoefde ik niet te lopen want sinds een paar maanden zijn het onze nieuwe 
buren. Twee lege dozen Hello Fresh op de papiercontainer aan de weg vertellen me dat ik te maken 
heb met een gezonde familie. Sport, koken en reizen zijn de hoofdthema’s in het gezin. “Nou, de laatste 
maanden zijn daar ook klussen en een kippenhouderij bijgekomen,” vult Mark-Jan aan. En inderdaad, de 
laatste tijd worden we ‘s morgens wakker bij een gezellig getok aan de andere kant van de schutting. De 
kinderen steken als eerste van wal.     TEKST: Jan de Koning

Nieuwe bewoners*
Mark-Jan Germs, Maartje Buijs, Jascha, Julie en Jemmi  | Petruslaan 6

Jascha (13 jaar, 2de klas Kandinski) is 
fervent voetballer en heeft net een 
‘transfer’ van Union naar Orion achter 
de rug. “Maar ook na de training 
vind ik voetballen met vrienden erg 
leuk. En de trampo is natuurlijk ook 
cool.” Op mijn vraag welke stunts 
het moeilijkst zijn, blijkt Julie (11 jaar 
groep 8 Hazesprong) de expert op de 
trampoline. Zij wil daarin heel veel 
bereiken en is regelmatig te vinden 
op Jump Square in Nijmegen. Het 
trampojargon is niet van de lucht. Ik 
leer straight en pike jumps kennen, 
maar ook triples en backs, al dan 
niet met een twist. Jascha doet een 
paar ‘tail whips’ op zijn foam-step 
voor. “Maar het moeilijkste vind ik 
wel de sprongen en de dingen die ik 
nog moet leren”, vertelt Julie. Ook in 
het zwembad staat zij haar vrouwtje 
met dubbele salto’s, back flip-flops en 
gehoekte halve schroef. 

Van vreemden hebben de kinderen 
het niet. Maartje (44) traint liefst 
3 tot 4 keer per week en Mark-Jan 
(43) neemt pas genoegen met 5 keer 
intensief crossfitten en, vooral als het 
erg koud is, een rondje zwemmen in 
de Spiegelwaal. Wat crossfitten is? 
“In de ‘work-out-of-the-day’ komen 
alle spieren aan bod in oefenin-
gen gericht op kracht, mobiliteit en 
duurvermogen. Je traint in een groep 

en de oefeningen zijn telkens weer 
anders, nu eens touwklimmen of 
touwtjespringen, dan weer sjorren 
aan gewichten of spinnen,” legt Mark-
Jan uit. Maartje houdt het vooral bij 
rennen, mountainbiken, wandelen en 
af en toe roeien met vriendinnen in de 
Biesbosch. Samen doen ze regelmatig 
de N70, hardlopend en 2 of 3 keer. 
“Maar het allerleukste vind ik kick-
boksen, daar ben ik elke week enkele 
uren mee bezig in de cross-fitt.” Aan 
de gespierde lijven van Maartje en 
Mark-Jan is te zien dat hun sportieve 
bezigheden hun conditie goed op pijl 
houden.

“Advocaat, of serveerster, of kok,” 
antwoordt Jemmi op de vraag wat 
zij later wil worden. En eenmaal op 
haar praatkrukje begint zij over haar 
kookhobby. Samen met papa kookt zij 
het liefste een driegangenmaal voor 
een groep. Haar lievelingsgerechten? 
“ Enchillada’s, spiesjes met tomaat, 
mozarella en basilicum, pasta met 
pesto (alleen zelfgemaakte hoor!). En 
zeker niet te vergeten: hamburgers 
met stokbrood en chips!” Mark-Jan 
appt direct een foto van dit gerecht 
dat in Frankrijk is ontstaan. Daar wa-
ren geen broodjes voor hamburgers 
te krijgen dus noodgedwongen koos 
Jemmi voor stokbrood. “Die chips 
waren zomaar voor de verrassing. 

Maar toen hebben we wèl de naam 
‘Restaurant de Glimlach’ bedacht.” “En 
volgend seizoen moeten we echt een 
groot veld basilicum gaan kweken, 
want die vliegt er hier doorheen,” vult 
Maartje glimlachend aan. Overigens 
is zij in de keuken vooral van het 
(suikervrij) bakken en werken Jascha 
en Julie meestal in de keuken met de 
Hello-Fresh aanwijzingen. 

Julie wil later, net als haar vader en 
misschien haar jongere zusje, rechten 
studeren en advocaat worden. “Maar 
er zijn zoveel dingen die ik leuk vind, 
dus ik weet het nog niet zeker.” Ook 
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Jascha heeft nog geen duidelijk beeld van zijn toekomst. “Ik 
denk wel aan iets sociaals en iets met talen, dus bijvoor-
beeld in het buitenland, of biologie, want dat vind ik het 
leukste vak.” Mark-Jan studeerde rechten in Amsterdam en 
heeft sinds 5 jaar samen met een collega en een secretares-
se zijn eigen advocatenbureau gespecialiseerd in familie-
recht. “Waarom ik voor mezelf begonnen ben? Omdat ik zo’n 
eigenwijze flapdrol ben.” 

Maartje studeerde geschiedenis in Nijmegen en werd na 
13 jaar voor de klas conrector aan het Lorentzlyceum in 
Arnhem. “Helemaal mijn baan,” legt zij uit. “Ik voel me geen 
manager, maar wel leidinggevende. Daar zit meer empathie 
in; visie ontwikkelen en daarmee richting geven aan de or-
ganisatie; het is ook coaching van collega’s en medewerkers. 
De afgelopen maanden waren trouwens best pittig hoor. Je 
krijgt dan wel geld voor het post-Corona programma, maar 
de mensen zijn er gewoon niet! En veel leerlingen hebben 
dan wel een achterstand, maar absoluut geen zin om die in 
te halen met meer uren in de klas. Leerlingen moeten weer 
helemaal wennen aan de continuïteit van het schoolleren. 
We moeten daarom hard aan de slag met een cognitieve, 
maar ook een sociaal-emotioneel gerichte aanpak. “

De reislust heeft het gezin al op veel plekken in de wereld 
gebracht. Jascha vond de reis in Costa Rica het mooist. 
“Vanwege de natuur, en de planten in het oerwoud en zo.” 
Julie vond de safari in Afrika “heel vet”. Als het betreffende 
fotoboek op tafel komt weet Jemmi, die toen 4 was, zich nog 
te herinneren dat Jascha in een boom klom, om alle kinde-

ren die achter hun blonde kopjes aankwamen van zich af 
te houden. “We hebben daar (in Zambia) twee maanden als 
vrijwilliger op een boerderij voor blinden en slechtzienden 
gewerkt. Uiteindelijk hebben we er de waterpomp gerepa-
reerd en een irrigatiesysteem aangelegd,” wijst Mark-Jan 
naar de foto’s. “De cultuurshock kwam pas toen we weer 
terug in Nederland waren.” vult Maartje aan. “Van een 
omgeving waar niets klopt, maar wel een hoop vrolijkheid en 
levendigheid heerst, naar een volledig geplande en geregelde 
omgeving, waar het niet een kwestie is òf je vandaag iets te 
eten krijgt, maar wàt je vandaag zult eten.”

Ondertussen is een glas Sekt op tafel gekomen, want 
Mark-Jan en Maartje vieren vandaag dat zij 12 en een half 
jaar getrouwd zijn. “Een gezellige dag gehad, vandaag met 
klussen op de zolder. Hopelijk zijn we in oktober klaar en dan 
verhuizen de kinderen naar hun kamers boven.” Maartje: “In 
dit huis beseffen we elke dag weer wat een geluksvogels we 
zijn. Dat was het maandenlang sjouwen, klussen en, vooral 
de eerste tijd, leven zonder keuken, warm water en internet 
meer dan waard.” “Op het dorpsfeest maakten we kennis 
met een leuke mix van mensen. We realiseerden ons dat we 
het niet alleen in huis ontzettend naar onze zin hebben; ook 
het dorpsgebeuren en het gemeenschapsgevoel in HLS is 
een verademing. Het is belangrijk om elkaar te kennen, zodat 
je, als dat nodig is, elkaar kunt helpen.” De twee meisjes heb-
ben inmiddels hun pyjama aan en ook Jascha komt terug van 
het trapveldje. Ik loop een beetje in zorgen naar huis: “Hoe 
krijg ik alle informatie over dit gezin in één keer besproken in 
een stukje van circa 1000 woorden?” 
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onderwerp

organisatie
wat houdt het in? hoe te bereiken?

ZORG EN WELZIJNZORG EN WELZIJN

Sociaal Team Berg & Dal is er voor bewoners van Heilig Landstichting of voor hun 
mantelzorgers voor wie het zelfstandig leven problemen 
oplevert. Denk aan: huishoudelijke hulp, woningaanpassing, 
maaltijdverzorging, alarmering, bezoekdienst, maatjesproject, 
dagopvang, dagbesteding, aanvraag vervoerspas, aanvraag 
vervoersbegeleiding, persoonlijke vragen/problemen.

sociaalteam@bergendal.nl
024 - 751 65 20

Sociaal Team Berg & Dal
Mantelzorg Ondersteuning 

is een actieve groep vrijwilligers met kennis en ervaring op 
het gebied van mantelzorg. Ze zijn er voor iedereen die lang-
durig voor een ander zorgt, in de gemeente Berg en Dal.

www.mantelzorg.nl
info@mantelzorgbergendal.nl 
085 - 0406066

THUISSERVICETHUISSERVICE voor thuiszorg, met gezelschap, ondersteuning in en om huis of assistentie bij persoonlijke verzorging 
hieronder een paar opties:

Home Instead De begeleiding en ondersteuning is gericht op gezelschap/
individuele begeleiding, in en om het huis, persoonlijke verzor-
ging en specifieke zorg.

www.homeinstead.nl/
nijmegen
024 - 373 07 16

VoorZorgThuis De ondersteuning kan bestaan uit praktische hulp en be-
geleiding in en om het huis, maar ook uit activiteiten die het 
zelfstandig wonen en leven prettig maken. 

www.voorzorgthuis.nl
06 - 54 75 76 45 (Marlies)
06 - 46 16 56 76 (Maryl)

Saar aan Huis Betaalde, aanvullende mantelzorg van Saar aan Huis is 
ondersteuning in huis en extra persoonlijke aandacht door 
ervaren professionele mantelzorgers.

www.saaraanhuis.nl

VERZORGING & VERPLEGINGVERZORGING & VERPLEGING

Actief Zorg thuiszorg in Berg en 
Dal

Voor: verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp, begeleiding www.actiefzorg.nl/thuiszorg/berg-
en-dal
088 - 750 82 00

Buurtzorgteam Brakkenstein Heilig Landstichting valt onder het team Nijmegen Brakken-
stein. Buurtzorg levert professionele zorg, regelt de zaken 
eromheen en zorgt ervoor dat iemand zelf kan beslissen over 
wat er nodig is.

nijmegenbrakkenstein@buurtzorg-
nederland.com
06 - 12 14 91 36

OVERIGEOVERIGE

Oppascentrale De oppascentrale zorgt ervoor dat oppassen en oppasge-
zinnen uit Heilig Landstichting elkaar gemakkelijker kunnen 
vinden.

www.dorpsverenigingheiligland-
stichting.nl/digitale-oppascontrale

Wijkagent Wijkagent voor Berg en Dal en Heilig Landsstichting is Martin 
de Heus

Telefoonummer van de politie: 0900 
- 8844

WhatsApp Buurtpreventie In deze app kunnen bewoners laten weten als er verdachte 
situaties zijn in de buurt. 

Aanmelden kan via de beheerder 
van deze appgroep: buurtpreven-
tie- groepHL@gmail.com

Versie 09-2021
Meest actuele informatie en informatie over bijvoorbeeld cursussen en activiteiten vindt u op: www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl

sociale kaart Heilig Landstichting

mailto:sociaalteam%40bergendal.nl%20?subject=
http://www.mantelzorg.nl
mailto:info%40mantelzorgbergendal.nl?subject=
http://www.homeinstead.nl/ nijmegen
http://www.homeinstead.nl/ nijmegen
http://www.voorzorgthuis.nl
http://www.saaraanhuis.nl
http://www.actiefzorg.nl/thuiszorg/berg-en-dal
http://www.actiefzorg.nl/thuiszorg/berg-en-dal
mailto:nijmegenbrakkenstein@buurtzorgnederland.com
mailto:nijmegenbrakkenstein@buurtzorgnederland.com
http://www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/digitale-oppascontrale
http://www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/digitale-oppascontrale
mailto:buurtpreventie-%20groepHL%40gmail.com?subject=
mailto:buurtpreventie-%20groepHL%40gmail.com?subject=
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Bij het begin van ons project “Het verdwenen 
Kerkhofje” namen we aan dat alle, tijdens de 
gevechten om de Waalbrug in Nijmegen gesneu-
velde Grenadier Guards, op ons kerkhofje bij de 
Nebo waren begraven.  

In de Engelse publicaties over de activiteiten van 
de Grenadier Guards in de 2e wereldoorlog wor-
den 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  echter ook extra tijd om verder 
te zoeken en nog bestaande vragen op te lossen.   

Er waren echter maar een paar gevallen waarbij 
de gesneuvelden met naam werden vermeld. 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 bescha-
digd dat verder gaan onmogelijk 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 het kerkhofje 
bij de Nebo begraven. Het sneuvelen van Moller 
werd in de Engelse publicaties vermeld. Hij kwam 
echter niet op ons kerkhofje terecht.… Hij bleek 
naar het Casualty Clearing Station in het Pensio-
naat Jonkerbosch te zijn gebracht, leefde hij toen 
nog??  (In een Casualty Clearing Station worden 
gewonden ontdaan van nog op het lichaam aan-
wezige munitie en daarna geselecteerd op soort 
en ernst van hun verwondingen.)
Een Casualty Clearing station ligt zo mogelijk 
buiten bereik van de vijandelijke artillerie. Daarom 
was Jonkerbosch tijdens de gevechten in Nijme-
gen al in operatie en volgde het station Marien-
bosch pas na het einde van de operatie Market 
Garden. 

Daarna waren volgens Lance Corporal Blane, een 
hospik in het C.C.S., het weken lang bijzonder 
druk. Er waren 5 operatiekamers in gebruik. “With 
3 day and 3 night shifts. We did not leave the 
hospital building for two weeks.”

In september is onze publicatie klaar. Hoewel ons 
uitgangspunt het Grenadier Guards Kerkhofje bij 
de Nebo was, worden in deze publicatie alle bij 
de verovering van de Waalbrug gesneuvelden, 
Britten en Amerikanen, genoemd.

Het boekje is te bestellen bij de Heemkunde 
werkgroep Heilig Landstichting via 
fransgeertsen@planet.nl.fransgeertsen@planet.nl.    Prijs € 10.00. 

Waar bleven de 
gesneuvelden?

TEKST: Frans Geertsen  
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In 2021, meer dan 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoor-log, is er nog slechts een heel kleine groep van mensen die dat alles hebben meegemaakt. Van de militairen die in die oorlog hebben gevochten leeft nog slechts een enkeling.

In ons kerkdorp Heilig Landstichting ben ik nog de enige die de Duitse inval, de bezetting en de bevrijding bewust heeft meege-maakt. Ik wil een aantal bijzondere momenten uit die tijd met u delen. En een daarvan is het verhaal over het verdwenen kerkhofje van de Grenadier Guards en de militairen die daar werden begra-ven.

Zolang we de namen van de gesneuvelden weten, worden hun offers niet vergeten.

Frans Geertsen

Oorlogsgravenaan de voetvan de NeboHet kerkhofje van de Grenadier Guards

Frans Geertsen - Helma Nijenhuis

mailto:fransgeertsen%40planet.nl?subject=
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De Dorpsvereniging heeft in samenwerking met De Bosduivel en het Oranje-
Comité dit jaar een zomerfeest georganiseerd. Op 28 augustus zijn we 
begonnen met een 12-lanentocht van de kinderen langs alle trampolines om 
hun mooiste jumps aan elkaar te laten zien. Bij aankomst op het plein voor 
De Bosduivel wachtte hen een lekker ijsje.     TEKST: Caroline Wienen

In de Bosduivel draaide een continu-pre-
sentatie van alle komende cursussen en 
activiteiten en konden de aanwezigen hun 
belangstelling registreren op de inschrij-
vingsformulieren. De presentatie kunt u 
terugkijken op de website.
https://dorpsverenigingheiliglandstichting.https://dorpsverenigingheiliglandstichting.
nl/wp-content/uploads/2021/08/Cursus-nl/wp-content/uploads/2021/08/Cursus-
sen-Bosduivel-seizoen-2021-2022-lv.pdfsen-Bosduivel-seizoen-2021-2022-lv.pdf

Om de gewenste afstand te borgen was er 
een pop-up terras en zijn er extra stata-
fels geleend.
Er waren drie party-tenten aangeboden, 
omdat het weer onstabiel zou zijn, maar 
ze bleken uiteindelijk niet nodig! Het is 
voor 99% droog gebleven.
Het inmiddels traditionele buffet dat door 
u allemaal is gemaakt smaakte heerlijk!
We hadden dit keer ook een mooi en voor-
al lekker dessertbuffet.

Alle mensen die geholpen hebben om 
dit zomerfeest tot een succes te maken: 
hartstikke bedankt!

24 kinderen springen 
12-lanentocht uit!

Zaterdag 28 augustus was het 
zover, de eerste editie van 
de 12-lanen trampoline-
tocht was een feit. Het 
was nog wel even span-
nend of het door kon gaan. 

Want net als bij de Friese 
11-stedentocht waren 
ook bij deze bizarre tocht 
onzekerheden die een 
mogelijke start konden 
verhinderen. 

Zo was er het weer: bij 
regen geen tocht (te glad).

En zo was er de vakantie: hebben we wel 
voldoende aanmeldingen om een tocht te 
organiseren?

Maar… zaterdagochtend vroeg kwam de 
verlossende boodschap: it giet oan! En zo 
verzamelden zich 24 kinderen uit het dorp 
om 13:00 uur bij de speeltuin voor de start. 
Doel van de tocht was zoveel mogelijk 
deelnemende trampolines bespringen én 
beoordelen (vering / ligging / funfactor). Er 
konden cijfers gegeven worden van 5 t/m 
10, want stomme trampolines bestaan 
immers niet. 

Ondanks dat niet alle lanen vertegen-
woordigd waren, was de tocht een groot 
succes. Los van het springen was het ook 
voor ouders en andere toeschouwers een 
gezellig festijn. Bij de finish van de tocht 
troffen de kinderen een groot springkus-
sen aan dat tot vroeg in de avond het 
middelpunt van hun belangstelling was. 
Een mooie combinatie met het zomer-
feest. 

Dank aan Lennard Gerrits dat het Oran-
jecomité van dit prachtige springkussen 
gebruik kon maken! 
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En voor wie wil weten wie als eerste binnen was: dat waren 
de broertjes De Roos van de Andreaslaan 1: Kolya en Petja! 
Van harte gefeliciteerd! 

En voor wie wil weten welke trampoline het best beoordeeld 
werd: dat was de trampoline van de familie Festen van de 
Andreaslaan 32, met een nipte voorsprong van 5/100 punt 
op de Joanneslaan 11. 

Het was een feest! Dank aan alle deelnemers, de eigenaren 
van de deelnemende trampolines en het Oranjecomité!

44 55 66

998877

bijschriften bij de foto’s:
1. De kinderen vermaakten zich in het luchtkasteel. 
2 en 3. Het was druk op het zomerfeest bij de Bosduivel. 
4. Caroline ging met volle glazen rond.
5 en 6. Verschillende cursussen presenteerden zich. 
7. Het buffet was grandioos 
8. Aanvallen! 
9. In de keuken werd hard gewerkt en gelachen.

22 33
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Het activiteitenseizoen in de Bosduivel is prachtig begon-
nen. Met het glas in de hand toasten meer dan 120 bewo-
ners van ons dorp, van jong tot oud, op het plezier dat zit 
in het elkaar ontmoeten en leren kennen. Het vernieuwde 
dorpshuis leent zich daar goed voor, zo bleek. De buiten-
ruimte, met loungestoelen, statafels en springkussen, lag 
er sfeervol bij tussen de bomen en de pluktuin-in-wording. 
Binnen gaf de vegetarische maaltijd kleur en geur aan een 
duurzame dis die zich uitstekend liet smaken.

Naast een vernieuwd dorpshuis is ook het bestuur van de 
Bosduivel uitgebreid met twee leden, te weten Marga van 
Schalkwijk en Wim de Vries. Zij vormen, naast Han van Wijk 
en Wim Wispelwei, het nieuwe bestuur. 

Gevieren hebben zij het plan opgevat het toezicht op het 
bestuur aan de eisen van deze tijd aan te passen: meer 
openheid, transparantie en betere communicatie naar 
bewoners en gebruikers en minder belangenverstrengeling. 
Gesteund door de nieuwe wet Bestuur en Toezicht Rechts-
personen (WBTR) wil het nieuwe bestuur haar visie op de 
functie die de Bosduivel in de praktijk heeft, verbeteren en 
laten toetsen. 

Daarvoor is de hulp in geroepen van een deskundige op dit 
terrein en bovendien een dorpsgenoot. De uitnodiging voor 
een gesprek werd van harte omarmd door de gedreven Louis 
Houwen, hoogleraar Governance in Tilburg. 
De concrete vraag: wat is binnen de context van ons dorp 
een goede manier om het gewenste toezicht vorm te geven?

Louis Houwen is duidelijk: betrokkenheid en verbondenheid 
tussen bewoners en bestuur moeten voorop staan. Het 
toezicht dient een brug te slaan tussen bewoners onderling 
en tussen bewoners en bestuur. De toezichthouder moet 
aan de ene kant het vertrouwen genieten van bewoners als 
onafhankelijk, integer en zonder eigenbelang. 
Aan de andere kant dient de toezichthouder aan bestuur 
goede raad te bieden en aan te zetten tot reflectie om haar 
maatschappelijke doelen goed te verwezenlijken. 

We spreken af dat Louis op basis van dit gesprek de sta-
tuten van de Bosduivel actualiseert en opneemt hoe het 
toezicht eruit zou moeten zien. 

De Bosduivel twee nieuwe bestuursleden  
TEKST: Wim de Vries   

het nieuwe bestuur van De Bosduivel, vlnr. Marga van Schalkwijk, 
Wim Wispelwei, Wim de Vries en  Han van Wijk.

In memoriam

Bets Geertsen – van der Zanden
- Elizabeth Jacoba –

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

*Nijmegen, 11 september 1933 + Nijmegen, 13 augustus 2021
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Hierbij een vegetarisch recept dat zeer goed in de 
smaak valt bij al onze gezinsleden. Wij vinden het 
ook leuk om dit kleurrijke gerecht samen te maken 
(in wisselende formaties van 2- of drietallen). 
Bovendien kan het relatief snel op tafel staan, 
bevat het veel verschillende smaken en weinig 
calorieën. U kunt het eten met uw handen of met 
mes en vork. 

Vegetarische wrap met 
plantaardige shoarma 

Ingrediënten (4 - 5 personen):Ingrediënten (4 - 5 personen):
•	 2 pakken groentewraps (5 stuks per pak, bijvoor-

beeld van het merk “Fairy Tales”)
•	 2 pakken plantaardige shoarma (bijvoorbeeld 

van het merk “Vivera”)
•	 1 ui
•	 1 groene en 1 rode paprika

Voor de salade:Voor de salade:
•	 250 gram rucola
•	 250 gram trostomaten 
•	 1 sjalotje
•	 1 komkommer
•	 1 eetlepel extra vierge olijfolie
•	 snufje peper

Voor het sausje:Voor het sausje:
•	 250 gram Griekse yoghurt 
•	 1 citroen of limoen
•	 2 theelepels honing
•	 snufje peper

Bereiding:Bereiding:
Als u er alleen voor staat dan zou u kunnen beginnen 
met het sausje, daarna de salade (of omgekeerd) en 

daarna de wraps verwarmen en de shoarma bakken zodat de laatste 
2 genoemde delen warm zijn als alles klaar is. Indien u beschikt over 
keukenhulpen kunt u bijvoorbeeld de bereiding van de koude taken 
aan hen overlaten. 
Voor het sausje kunt u 250 gram Griekse yoghurt in een bakje doen. 
De citroen of limoen eerst goed wassen (met afwasborstel en beetje 
afwasmiddel en naspoelen) en vervolgens met een rasp boven het 
bakje iets van de schil raspen daarna de citrusvrucht door midden 
snijden, pitten verwijderen en sap uitpersen boven het sausbakje, 2 
theelepels honing erin, beetje peper en vervolgens goed roeren. (3 
minuten)
De rucola in de saladeschaal kunt u aanvullen met kleingesneden 
stukjes van de trostomaten en komkommer, versnipperde stukjes 
sjalot en na toevoeging van olijfolie en peper even goed door elkaar 
hutselen. (3-5 minuten)
De shoarma kan kort gebakken worden op hoog vuur in een koeken-
pan samen met een in ringen gesneden uitje (5 minuten), de klein 
gesneden stukjes paprika kunnen er halverwege bij. 
De groentewraps kunnen in een magnetron verwarmd worden of in 
een koekenpan op hoog vuur 1 minuut per kant (10 minuten).

De groentewraps kunt u gestapeld op een bord op tafel zetten. 
Vervolgens pakt u een wrap, bedekt u deze allereerst met de saus 
(1,5 eetlepel uitspreiden op de wrap), vervolgens de shoarma (3-4 
eetlepels) en tenslotte de salade (2-3 eetlepels). 

U kunt de wrap nu oprollen als 
een pannenkoek (en dan met mes 
eventueel in kleinere stukjes snij-
den) of vouwen al naar gelang uw 
voorkeur. 

Smakelijk eten!

Edwin, Annika, Jilles, Helena en 
Matilda (Joanneslaan 17)

Wij geven de pollepel graag door 
aan: Tom en Karin (Joanneslaan 21)

De Oorschelp |  nummer 60 | september 2021

vegetarische                      
recepten
estafette 
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SPORTEN VOOR 50PLUSSERS
IN DE BOSDUIVEL

Om ‘de gym’ voor onze huidige oudere 50Plus-leden voor 
de toekomst te kunnen garanderen, maar vooral ook om 
de nieuwe leden van onze groeiende Vereniging 50Plus te 
kunnen bieden wat door hen gewenst is, hebben wij gezocht 
naar mogelijkheden. Wij zijn hiervoor terecht gekomen bij de 
groep ‘Kwiek Actieve Leefstijl’ van de gemeente Berg en Dal. 
Onze contactpersoon daar is Marian Schijf, beweegcoach 
van ‘Kwiek Actieve Leefstijl’ en zij bleek direct bereid en 
in staat ons verder te helpen en kwam voor ons met een 
initiatief ‘Positieve gezondheid & functioneel bewegen’. 
Wij hebben haar onze doelstelling kenbaar gemaakt, zijnde 
het laten verzorgen van gym/ sport/ training voor de 
50-Plussers van onze Vereniging op meerdere niveaus en 
verzorgd door professionals, in basis voor onze eigen leden, 
uitgebreid met andere 50-Plussers uit Heilig Landstichting. 
Marian heeft ons geadviseerd een aanjaagproject 
te starten en daar subsidie voor aan te vragen via 
Sportstimuleringbergendal en het Lokaal Sportakkoord. 
Inmiddels hebben wij met haar hulp deze subsidie gekregen. 
De fasering en planning van dit aanjaagproject is als volgt:

• In september krijgen onze leden en alle 50-Plussers in 
HLS een brief over het initiatief.

• Het organiseren van een informatieavond met nadere 
uitleg voor geïnteresseerden.

• Start van proefcursussen door professionals van Kwiek 
Actieve Leefstijl in de periode half oktober 2021 tot eind 
januari 2022 met als kosten voor de deelnemers € 2,50 
per les.

• Evaluatie en doorstart met kostendekkende bijdrage 
van de deelnemers.

• Afronding van het aanjaagproject maart 2022.

OP DE KOFFIE IN DE BOSDUIVEL!
                                                                              
De Vereniging 50Plus zal in samenwerking met de Bosduivel 
koffie-ochtenden gaan organiseren. Voorlopig zullen we 
in september daarmee starten en wel op de 2e en 4e 
donderdag van de maand, c.q. 9 en 23 september. Vanaf 
10.30 uur bent u van harte welkom.
En met U bedoelen wij alle bewoners die gezellig even een 
kopje koffie willen komen drinken en een praatje willen 
maken, dus u hoeft geen lid te zijn van onze Vereniging.

Er is ook een bibliotheek, dus dat is misschien een mooie 
gelegenheid om te kijken of er een leuk, spannend of 
interessant boek bij staat, dat u graag wilt lenen en lezen.
U hoeft zich niet van tevoren aan te melden, maar loop 
gerust binnen. 
Natuurlijk zullen alle geldende coronaregels in acht worden 
genomen en omdat het een publieke ruimte is, geldt wel, dat 
u óf gevaccineerd bent óf negatief getest bent op corona.
Wij zien u heel graag komen.

Vereniging 50Plus 
Heilig Landstichting TEKST: Marja van Rossum   
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Burendag staat dit jaar geheel in het 
teken van groen, natuur en voedsel 
en natuurlijk van gezelligheid in ons 
dorp. We starten om 14:00 uur.

HET PROGRAMMA:HET PROGRAMMA:

Start Vegetarische WeekStart Vegetarische Week: 
deelnemers ontvangen het enige echte 
vegetarische receptenboekje speciaal 
samengesteld voor deze vierde vegetarische 
week in ons dorp. Voor iedere dag 2 recepten: 
hoofdgerecht en voor-, of nagerecht.  Mèt 
een boodschappenlijst en voor wie dat 
wil een bijbehorend productenpakket van 
Lekker Lokaal. Nadere informatie over de 
samenstelling en kosten volgt. 

Planten bijenlint:Planten bijenlint:
we breiden het krokuslint in ons dorp verder 
uit waar de eerste hommels en andere bijen 
in het vroege voorjaar van kunnen gaan 
snoepen. Daar hebben we je hulp voor nodig. 
We zijn ook blij met jonge plantertjes!

Gluren bij de Buren: Gluren bij de Buren: 
composteren. Praktische tips door Theo de 
Witte tijdens een bezoek aan zijn tuin.

Workshop herfstsnoei:Workshop herfstsnoei: 
door een ervaren tuinder in eén van 
de tuinen in het dorp. Bij voldoende 
belangstelling gevolgd door een workshop 
winter-, voorjaars- en zomer-snoei.

Vleermuiskasten en bloembollen bestellen? Vleermuiskasten en bloembollen bestellen? 
Je kunt vleermuiskasten a €10,- van te voren 
bestellen bij de Werkgroep Duurzaamheid. 
Tijdens Burendag gaan we de kasten dan 
samen met de kinderen in elkaar zetten. 
Bovendien kunnen de kinderen hun 
vleermuistekeningen en kleurplaten van 
het dorpsfeest inleveren. Ook kunt u weer 
krokusbolletjes bestellen (prijs volgt).

17:00 uur:17:00 uur: afsluiting met soep en borrel in de 
Bosduivel

Aan de activiteiten zijn geen kosten 
verbonden. 
Inschrijven kan via de dorpsomroeper 
dorpsvereniging@gmail.comdorpsvereniging@gmail.com. 
Het aanmeldformulier, het precieze 
programma en de kosten voor het 
pakket van Lekker Lokaal en voor 
de krokuspakketjes volgen via de 
dorpsomroeper. 

We hopen op uw deelname. Wie weet 
kunnen we het aantal deelnemers van vorig 
jaar deze keer overtreffen!

Hartelijke groet van de Werkgroep 
Duurzaamheid

Lies van Campen, Helen van der Ven, Tiny 
Wigman, Mireille Nefkens, Philip Wolbert, Jan 
de Koning, Peer TrepelsSa
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Kom zingen bij Het Nijmeegs Kamerkoor! TEKST: Els Vermue

Muziek opent je longen én je hart.
Het was stil, het afgelopen jaar. Maar gelukkig, het mag weer: zingen. Het Nijmeegs Kamerkoor gaat na deze zomer 
verder waar we vorig jaar gestopt zijn: mooie muziek maken onder leiding van onze inspirerende dirigent, en dat 
alles in een prettige sfeer. 

We zingen in een ruimte waar het prima mogelijk is om alle regels na te leven, en we zoeken voor alle stemgroepen 
nieuwe leden. Kijk op onze website, neem contact met ons of meld je, geheel vrijblijvend aan voor onze open repeti-
tie op 30 september.

www.hetnijmeegskamerkoor.nlwww.hetnijmeegskamerkoor.nl

mailto:dorpsvereniging%40gmail.com.%20?subject=
http://www.hetnijmeegskamerkoor.nl 
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Buren en Vrienden
Ondanks alle beperkingen die het coronavirus ons heeft opgelegd, zien we als buren 
van het Museumpark Orientalis de parkeerplaats weer langzaam volstromen. Wij zijn 
blij dat het museum weer is geopend met een prachtige tentoonstelling. Er is van alles 
georganiseerd om er een mooie “Romeinse zomer” van te maken en dat geeft weer 
hoop voor de toekomst van het museum.

Zoals U misschien al heeft gelezen in de vorige 
Oorschelp, is er veel werk verricht tijdens de klus-
sendagen in mei. Vele vrienden en buren uit het 
dorp hebben het park behoorlijk ‘opgeschoond’: 
de kruidentuin, de wijngaard en de toegangsweg 
liggen er weer prachtig bij. Heel veel dank aan alle 
vrijwilligers voor hun inzet. 

Om de liefhebbers van de natuur extra tegemoet 
te komen heeft Wouter Helmer, buurman en 
ecoloog, een prachtige wandeling door het park 
begeleid voor de Vrienden. Op speciaal verzoek 
wil hij dit graag nog een keer doen en u kunt zich 
daarvoor aanmelden bij vriendorientalis@gmail.
com .
U krijgt dan van ons bericht wanneer de wande-
ling kan plaatsvinden.

Als u dit leest is de Romeinse zomer al ten einde 
en wordt er achter de schermen al hard gewerkt 
aan het Feest van het Licht in december. Daar 
verheugen wij ons nu al op.

Bent u geïnteresseerd en wilt u op de hoogte 
blijven van alles wat het museum betreft, meldt 
u dan aan als lid van de vereniging van Vrienden 
van Museumpark Oriëntalis  via vriendorienta-
lis@gmail.com. Wij doen ons best om regelmatig 
een interessante activiteit voor onze leden te 
organiseren én u en uw gezinsleden hebben recht 
op gratis entree in het park. 

Op zaterdag 6 november om 11 uur organiseert 
de vereniging van Vrienden haar jaarvergadering 
in de Piet Gerritszaal waarbij alle leden welkom 
zijn. De directeur van het museum Walter Hamers 
zal ons dan bijpraten over de laatste ontwikkelin-
gen en plannen van Oriëntalis.

Wij horen graag van u,

Ellen Hanselaar- van Loevezijn, voorzitter
Bert van Rietschoten, secretaris

Zoals de meesten van jullie weten komen de 
bewoners van zorgcentrum ‘ de Hulsen’ van IrisZorg 
tijdelijk in het Neboklooster en ProPersona wonen. 

Graag willen wij hen welkom heten als nieuwe ‘buren’ 
op Burendag (25 september) met een buffet van 
lekkers bij de koffie die ochtend.

Iedereen die iets wil bijdragen kan voorverpakte 
muffins, cupcakes of brownies brengen naar 
Petruslaan 10 (er staat een speciale bak bij de 
voordeur) of deze versgebakken aanleveren op 24 
september a.s. In dat laatste geval graag even per 
mail overleg via wiekecoenen@me.com 

Daarnaast zijn kindertekeningen welkom om de 
koffietafel extra op te vrolijken. Ook deze kunnen 
afgegeven worden op de Petruslaan 10.

Met vriendelijke groet,

Olga Schlick en Wieke Coenen 
(coördinatoren dorpsnetwerk)

nieuwe buren

mailto:wiekecoenen%40me.com?subject=
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De HLS Hondenestafette
maak kennis met: SUPER
Hoe maak je beter kennis met een hond dan door met hem en zijn baasje te wandelen? 
Geboren uit praktische nood – deadlines en drukke levens – gingen Jaap Festen en ik 
(zijn overbuurvrouw) met Super op stap. De route voerde deze avond vanaf hun huis 
op de hoek van Andreaslaan/Petruslaan door ongeveer de halve buurt. Aan de riem de 
zakjes voor de hondenpoep.     TEKST: Wieke Coenen

DISCIPLINEDISCIPLINE
Super is een zogenaamde Vizsla. Op Wikipedia lees ik dat het 
een hondenras is afkomstig uit Hongarije. ‘Deze elegante 
hond is een staande jachthond die veel talent heeft voor 
discipline.’  “Een ras dat goed luistert en goed met kleine 
kinderen overweg kan”, voegt Jaap nog toe. 

PRÉ-CORONAHONDPRÉ-CORONAHOND
De wens voor de hond kwam in dit gezin vooral van de 
ouders. Barbara groeide thuis op met een hond en had daar 
goede herinneringen aan. Jaap moest het zonder huisdieren 

doen omdat hij er allergisch voor was, maar zag een oplos-
sing door te kiezen voor een kortharige, niet verharende, 
schone hond. Twee jaar geleden kwam Super als puppy bij 
hen wonen. In die begintijd ging hij samen met de kinderen 
overdag mee naar de oppas. Sinds corona is Super fulltime 
thuis. Dankzij de hond maken beide ouders hun stappentel-
lers vol. Ook de kinderen laten wel eens de hond uit, “maar” 
zegt Jaap: “uiteindelijk was het onze wens, dus hoeven ze dat 
alleen te doen als ze er zin in hebben”. 

PLAKBANDPLAKBAND
“In Amerika noemen ze deze honden Velcro, naar het plak-
band-merk omdat hij je overal volgt”, vertelt Jaap, terwijl 
Super de daad bij het woord voegt. Jaap typeert hem als een 
‘dullige gezelligerd’ die enthousiast en vrolijk door het leven 
gaat. Voor de kinderen is het een knuffeldier. Als er iets is 
waar Super niets van moet hebben, dan is het water. “Tot die 
ene keer”, lacht Jaap, “we waren met vrienden op een boot 
en toen hij zijn hondenvriend van het andere gezin spette-
rend in het water zag genieten, volgde hij ook voorzichtig om 
verder met hem te kunnen ravotten. Dat was eenmalig.”

 Super met zijn familie
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VAN ACHTERTUIN TOT DEKKERSWALDVAN ACHTERTUIN TOT DEKKERSWALD
De favoriete plek om te wandelen van zowel Jaap 
als Super is het bos achter Dekkerswald. Daar 
trekken ze in elk geval een keer per week naar toe 
via een lange omweg. Super wandelt graag, maar 
niet op te gekke tijden. ’s Avonds nestelt hij zich niet 
al te laat in zijn hondenmand en ’s ochtends vroeg 
laat hij zichzelf uit in de tuin waarbij hij netjes zijn 
behoeftes doet op een vaste plek.

GEEFT DE RIEM DOOR AAN MAXGEEFT DE RIEM DOOR AAN MAX
Terwijl we ons rondje door de buurt lopen komen 
we deze avond opvallend veel buurtgenoten met 
honden tegen. Super knikt vriendelijk naar iedereen 
totdat hij een vreemde hond tegen komt met een 
voor ons onbekende bazin. Terwijl Super wat arg-
wanend gromt, horen we van eigenaresse Mariëtte 
dat zij met haar hond Max aan de Meerwijkselaan 
woont. Een afspraak voor een volgend interview is 
gelijk gemaakt!

Wandelen in Heilig Landstichting
najaar 2021

In het najaar willen we het Wandelprogramma in HLS weer opstarten. De start is als vanouds 
op vrijdagmiddag om 14.00 voor het dorpshuis De Bosduivel elke 2de en 4de week van de 
maand (uitzondering 29 oktober). Elke keer is er een ander thema en een andere inleider. 

Wij zorgen voor de organisatie en zorgen na afloop voor koffie/thee in het dorpshuis.

PROGRAMMAPROGRAMMA
• 10 September   Beelden en  tuin     Marjan v.d. Kamp 
• 24 September   Begraafplaats    Leo Ewals 
• 8 Oktober  Mariënbosch    Klaas Bouwer 
• 29 Oktober Paddenstoelen    Helen v.d. Ven 
• 2 November  Pastorie van de Cenakelkerk Dymph Spanhoff
• 26 November   Casa Nova    Frans v.d. Winden  

Kosten zijn € 3,-- per keer en € 10,-- voor 5 
keer. Een aantal mensen hebben voor Corona 
al betaald voor meerdere keren en dat blijft 
gewoon geldig voor dit najaar. Mensen, die zich 
het afgelopen jaar al hebben opgegeven willen 
we voorrang geven. Het maximum aantal 
deelnemers is 20, tenzij de inleider(s) dat te 
veel vinden.

Door Corona is het noodzakelijk dat U zich 
tevoren aanmeldt voor de wandelingen en dat 
kan bij Annelies van Gunst:
anneliesvgunst@gmail.comanneliesvgunst@gmail.com of telefonisch: 
06 - 44832139

Namens de Wandelgroep,
Annelies, Els, Helen, Bob en Josine 

mailto:anneliesvgunst%40gmail.com?subject=
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Het doorgeven van het aantal kilo’s dat we 
verzameld hadden, motiveerde me om het 
serieuzer aan te pakken: vaker gaan en meer 
verzamelen!  Het hielp ook om de stap te zet-
ten om me aan te melden als Wijkheld.  DAR 
bezorgde me snel zwerfvuil-vuilniszakken en 
een grijpstok plus een hesje. De stok is echt 
een superding. Achteraf gezien was het ook 
best vies dat ik eerder dingen gewoon met de 
hand oppakte... 

Nu ga ik er vaker op uit met de prikstok (pod-
cast aan, erg leuk!) en zie ik soms ‘collega’s’. 
We herkennen elkaar. Ook al moeten we op alle 
mogelijke manieren bevorderen dat mensen 
geen dingen weggooien op straat en in de 
natuur, het is helaas nodig dat we zwerfafval 
verzamelen. Er ligt echt veel en het blijft maar 
komen.  

Mijn doel is een fijne, dus schone, omgeving. 
Mijn grotere doel is geen plastic in de natuur 
en in de oceanen. In de Grote Oceaan dobbert 
op dit moment naar schatting 80 miljoen kilo 
afval in een soepeiland dat ongeveer drie keer 
zo groot is als Frankrijk. Het project Ocean 
Cleanup van Boyan Slat probeert dit aan te 
pakken en heeft tot nu toe bijna 1 miljoen kilo 
afval uit zeeën en rivieren gehaald. Als wij 
het hier al verzamelen scheelt dat weer. Alle 
beetjes helpen! 

Jasmijn: dank je wel voor de Cleanup Walk. Fijn 
dat ik de meeste kilo’s had verzameld!

Dank voor de prijs:  een prachtig T-shirt van 
‘shirtOn’ (zie foto). Een initiatief van onze 
dorpsgenoten Dorothé Derks en Jan Lücker om 
de CO2 uitstoot terug te dringen om de opwar-
ming van de aarde af te remmen. 
Trek een extra shirt aan, dan kun je de thermo-
staat een graadje lager te zetten. Dat scheelt 
energie en uitstoot aan CO2! (www.shirton.nlwww.shirton.nl)
 
Ik ga door met het verzamelen van zwerfafval. 
Als jij ook je steentje wil bijdragen, meld je dan 
ook aan als Wijkheld, dan worden we collega’s. 
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Cleanup Walk: 
worden we collega’s? 
TEKST: Lies van Campen 

Ik raapte altijd al zwerfvuil op aan het einde van een rondje hardlopen of tijdens 
een wandeling, net zoveel als ik kon dragen in twee handen. Dus toen Jasmijn in 
maart de oproep deed in de Oorschelp voor de Cleanup Walk was ik direct gemoti-
veerd om mee te doen.

http://www.shirton.nl
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Binnenkort zal de verwarming in huis 
weer aan gaan en nu het langzaamaan 
weer donkerder wordt kan een houtvuur 
heel gezellig zijn. De rook en fijnstof die 
bij houtverbranding vrij komen zijn echter 
-helaas- erg schadelijk, zowel voor de 
luchtkwaliteit in huis als in de omgeving. 
Met name als het windstil en/of vochtig is 
buiten, blijft de rook lang hangen en komt 
via luchtroosters en open ramen ook bij je 
dorpsgenoten naar binnen. Dat is vervelend 
en kan klachten veroorzaken bij mensen 
met longaandoeningen (helaas zijn dat er 
door long-covid steeds meer). 

We willen je vragen om voor je gaat stoken 

de stookwijzer te raadplegen: 
www.stookwijzer.nuwww.stookwijzer.nu. 

Op de site staat altijd een actueel advies op 
basis van postcode of woonplaats, zodat 
je kunt zien of de weersomstandigheden 
geschikt zijn om te stoken. 

Kijk ook eens naar het filmpje op de web-
site van de dorpsvereniging, over hoe je 
tijdens het stoken zo min mogelijk rook 
krijgt.
zie QR-code. 

Bedankt!

Verantwoord hout stoken
TEKST: Jochem van der Staaij

Op vrijdag 9 juli jl. hebben wij tijdens een gezellig dinertje 
op het terras van De Rozenhof afscheid genomen van twee 
bekende gezichten uit ons bestuur: Josine de GrootJosine de Groot en Paul Paul 
van Vlietvan Vliet.

JosineJosine die net als Paul zes jaar bestuurslid was, heeft 
gedurende die tijd heel veel activiteiten bedacht, geïnitieerd 
en begeleid. We denken meteen aan haar rol van dorpsom-
roeper: zoveel berichten zijn door haar verzonden! En dan 
de zondagmiddagborrels al dan niet met boekpresentatie of 
een lezing van een van de dorpsbewoners; het later ontstane 
Café HLS en de Burendag dat als hoofdevenement geldt in 
onze reeks van activiteiten. De laatste activiteiten voor de 
pandemie waren het Ondernemersnetwerk en de opstart 
van het Duivelspotje: grote pannen soep en bergen lasagnes 
heeft zij staan maken!  Je staat er vaak niet bij stil hoeveel 
voorbereidingen aan die activiteiten vooraf gaan en Josine is 
er nog steeds om mee te helpen wanneer we handen tekort 
komen.

En PaulPaul als secretaris, die alle jaarverslagen geschreven 
heeft - naast alle notulen natuurlijk - maar ons vooral bij-
blijft als het bestuurslid met de helicopterview: Paul beschikt 
over het vermogen om situaties vanaf een afstandje te 
overzien. Hij heeft – variërend op de uitdrukking - de kalmte 
om te aanvaarden wat niet veranderd kan worden, de moed 
om te veranderen wat wel kan veranderen en de wijsheid om 
het verschil tussen beide te zien. Paul, we gaan jouw altijd 
verstandige bijdrage missen.

Josine en Paul, dank jullie wel voor alles wat jullie voor ons 
bestuur en vooral voor ons dorp hebben gedaan!

Gelukkig hebben we na onze oproep in een vorige Oorschelp 
twee nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen: Jan de Jan de 
KoningKoning als algemeen bestuurslid en Jochem van der StaaijJochem van der Staaij 
als secretaris.  We wensen jullie veel succes in jullie komende 
bestuursperiode!

Dorpsvereniging bestuurswisselingen  
Afscheid van Josine en Paul, welkom Jan en Jochem! TEKST: Caroline Wienen-Poos

http://www.stookwijzer.nu
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Bezoek onze website 
www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nlwww.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl voor de 
evenementenkalender (in de rechterkolom van de 
homepage).

Of ga direct naar:  https://dorpsverenigingheiligland- https://dorpsverenigingheiligland-
stichting.nl/cursusoverzicht/stichting.nl/cursusoverzicht/

Afrikamuseum
Expositie: het heden van het slavernijverleden
Te zien t/m 3 juli 2022
Deze expositie is een doorplaatsing van 
Tropenmuseum Amsterdam en krijgt in 
de zomermaanden een uitbreiding met de 
Gelderse slavernijgeschiedenis. Ook wordt de 
tentoonstelling geactualiseerd. In het najaar moet 
de geactualiseerde versie van Heden van het 
Slavernijverleden opengaan.
https://www.afrikamuseum.nl

Orientalis
Na 5 september tot aan de nieuwe opstelling tijdens 
het Feest van Licht is Museumpark Orientalis alleen 
nog open voor groepen en scholen.

HLS Golftoernooi 
Het HLS Golftoernooi vindt plaats op zaterdag 18 
september. De kosten bedragen € 28,50.
Aanmelden kan bij Bert Peters via 
bertpeters@lijbrandt.nbertpeters@lijbrandt.nll of 06 - 51 51 78 02.

25 september:  Groene Vingers
Wilt u uw groene vingers inzetten om samen met de 
hoveniers het bos van het museumpark weer op te 
schonen? Neem dan contact op met Orientalis. 

Dorpsvereniging 
Heilig Landstichting
Burendag,  Werkgroep Duurzaamheid 
25 september
Lees voor het burendagprogramma het artikel van de 
werkgroep duurzaamheid in deze Oorschelp.

Dorpslunch
Restaurant de Rozenhof 
Iedere 1e woensdag van de maand van 12.00 uur tot 
14.00 uur.
Deelname € 10,00 p.p.
Reserveren kan via uw straatcontactpersoon.
Zie hiervoor ook het Oorbelletje dat u maandelijks 
ontvangt in uw brievenbus.

Ondernemersnetwerk HLS
Iedere 1e vrijdagmiddag van de maand om 17.00 uur 
De Bosduivel.
Deelname € 5,00 p.p.
Tevoren aanmelden via de website
We maken kennis met elkaar, geven aan waar we 
elkaar kunnen helpen.
Er is een korte presentatie door een van de 
ondernemers.
Aansluitend eten we samen een “duivels lekker 
hapje” om 18.00 uur.

Het Duivelspotje, de maandelijkse maaltijd voor 
dorpsbewoners.
Eerste vrijdagmiddag van de maand om 18.00 uur
De Bosduivel
Deelname € 5,00 p.p.  kinderen 50%.
Tevoren aanmelden via de website. 
Voor alle dorpsbewoners die het gezellig vinden om 
tijdens de maaltijd even bij te kletsen met de buurt 
en de werkweek af te sluiten.
Na het Duivelspotje kan het weekend beginnen!

PubQuizzen in De Bosduivel
Vrijdag 15 oktober 2021, 19.30 uur tot 22.30 uur
Deelname 10,00 p.p. 
Tevoren aanmelden via de website.
De Dorpsvereniging had ‘m al gepland vóór de 
pandemie maar hopelijk kunnen we nu de draad 
oppakken.
Meld je aan met een team van totaal 4 personen.

AGENDA

http://www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl
https://dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/cursusoverzicht/
https://dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/cursusoverzicht/
https://www.afrikamuseum.nl
mailto:bertpeters%40lijbrandt.nl?subject=
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Overzicht van activiteiten en cursussen in Dorpshuis De Bosduivel
in het nieuwe seizoen

Activiteit Frequentie Zaal Contactpersoon

Bosduivel jaargetijdesoep 4x per jaar  op vrijdag. C Dyonne van Duren

Bridgen HBS Maandagmiddag start 6 september. 3 Ryks de Jong

Bridge HLS Dinsdag- en woensdag middag start 7 
september.

3 Theo de Witte

Cafe HLS + PubQuiz Vrijdagavond 15 oktober v.a. 19:00. C Caroline Wienen

Dorpsbieb Vrijdagmiddag v.a. 14:00. C Christianne de Meijer & 
Marion de Jonge

Duivelspotje 1ste vrijdag van de maand 18:00. C Caroline Wienen

GYM met Alet Donderdagmorgen start 2 september. 3 Alet Dikmen

Kunstgeschiedenis 1ste maandag van de maand. 3 Marjon Rath

Luisteren naar muziek Woensdag start 22 september. 3 Gerard op het Veld

Museumclub Xantippe Donderdagmiddag  start 9 september. 3 Helga Tromp

Ondernemersnetwerk Eerste vrijdag vd maand. C Caroline Wienen

Open atelier Donderdagmiddag elke 14 dagen. 3 Coosje Brunnekreeft

Vereniging 50plus 
Activiteiten

Elke 1ste woensdag van de maand. 3 Marja van Rossum

Vereniging 50plus GYM Donderdagmorgen start 9 september. 3 Karel Bosman

Bosduivel koffie-uurtje Elke 2de en 4de donderdagmorgen vanaf 
10:30.

C Vereniging 50plus ism 
Dorpsvereniging

Wandelclub ‘t Bosduiveltje Woensdagmiddag 15-09, 27-10, 17-11. C Helen van der Ven

Wandelprogramma 
Bosduivel

Diverse data. C Annelies van Gunst

Yoga Times Zaterdagmorgen start 4 september. 2 Nathalie Kramer

Yoga met Walter Woensdagavond start 1 september. 2 Walter Jespers

Kijk voor het actuele aanbod ook op onze website: www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nlwww.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl 
Of ga direct naar:  https://dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/cursusoverzicht/ https://dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/cursusoverzicht/

http://www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl
https://dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/cursusoverzicht/
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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
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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

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?  

http://www.rozenhof.nl
http://www.kekdnl.nl
http://www.pullesmakelaardij.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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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

https://www.kk.nl
http://inqasa.nl
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ColumnColumn
Zorgzaamheid
Wat is dit toch voor dorp? Ik denk dat we er allemaal dol 
op zijn, maar om het te typeren - dat valt nog niet mee. 
Ja, ja, groen en rust. Maar de sociale cohesie, hoe moet 
je die beschrijven? En wat een veranderingen allemaal! 
Het lijkt wel of er maandelijks nieuwe huizen uit het 
niets verrijzen. Wat zeg ik? Ze stonden er natuurlijk 
al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw, maar 
hun renovatie levert een totale en wonderbaarlijke 
metamorfose op. Wit en strak en eigentijds vaak. Je 
gelooft je ogen niet. Soms grote gazons of stenen 
terrassen waar eerder een ondoordringbare wildernis 
heerste.

Waar ooit ons dorp een welwillende ouderenkolonie 
was, klinken nu kinderstemmen door de avondlucht, 
spettert het water op uit de zwembaden en drijven de 
barbecue-geuren door de straten en tuinen. Want met 
de renovaties komen er ook jonge mensen mee. Ze zijn 
de aanjagers van al dat nieuws. En elk kwartaal kunnen 
we in ons onvolprezen dorpsblad lezen wie dat zijn en 
hoe ze in het leven staan. Zo, met jonge gezinnen, is het 
een paar generaties geleden ook begonnen.

En daarmee zijn we weer terug bij de vraag naar de 
sociale cohesie. Voetbal is geen hype die ons bindt, 
geloof ik. Maar ik krijg wel de indruk dat duurzaamheid 
een item is dat in ons dorp steeds minder als modegril 
wordt beleefd. Zodra je hier woont, lijk je vanzelf zorg 
voor de omgeving te krijgen. Tegenwoordig doen we 
zelfs een vegetarische barbecue op ons jaarlijkse 
dorpsfeest. En enkele dorpsbewoners scoorden 
wel 30 vrijwilligers om verwaarloosde tuinen in het 
museumpark van Orientalis weer tot leven te brengen. 
Wat ontzettend jammer dat Orientalis verzuimde 
een duurzaam vervolg te geven op dit staaltje 
zorgzaamheid. Verbeeld ik het me of wil de directie er 
een streep door halen?

Misschien is dat namelijk wel de bindende factor in ons 
dorp, zorgzaamheid. Wij wonen hier en willen de zorg 
voor huis en erf niet beperken tot onze voordeur, maar 
verruimen. Wij kijken verder dan onze neus lang is. Wij 
willen niet alles bij het oude houden en verwelkomen 
verjonging en vernieuwing. En: we willen rekening 
met elkaar houden, ook als het gaat om renovatie of 
verduurzaming en de lasten die daaruit voor anderen 
kunnen voortvloeien. Of is dit niet voor iedereen 
vanzelfsprekend?

Onze zorgzaamheid strekt zich ook uit tot het 
historisch erfgoed in onze nabijheid: Orientalis, de 
begraafplaats en, zojuist toegevoegd door Unesco, 
de Romeinse Limes. Grote opluchting dus dat het 
Cenakelpoortje herbouwd gaat worden; de verzekeraar 
heeft al het juiste banknummer opgevraagd om de 
intussen overeengekomen vergoeding te storten. Maar 
niet te vroeg gejuicht! Misschien wordt het wel 2022 
voordat er een poortje boven het maaiveld verschijnt. 
Want we hebben ook nog de Omgevingsdienst Rijk van 
Nijmegen (ODRN) en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
(RCE). Vooral bij de ODRN hebben ze in de regels 
gekeken en die bepalen dat er een compleet nieuwe 
bouwvergunning voor de herbouw van het poortje moet 
worden aangevraagd. En dat levert ‘termijnen’ op die 
in acht genomen dienen te worden. Pfff!! Is er geen 
wethouder in de buurt of anders de gemeenteraad zelf?

Maar we hebben iets bedacht op de onwelwillendheid 
van de Orientalis-directie en het ambtelijke ODRN-
team. Voor een zacht prijsje willen we wel een cursus 
zorgzaamheid voor ze opzetten. Het lesprogramma 
voorziet in exposure-oefeningen op drie onderdelen: 
inlevingsvermogen, communicatie en je boerenverstand 
gebruiken.

Dick Verstegen


