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In deze donkere dagen voor Kerst valt deze Oorschelp op 
uw mat. We hebben een veelvoud aan onderwerpen voor u 
opgenomen waarin we terugkijken naar wat was en vooruit 
kijken naar wat komt. 

Gekomen zijn nieuwe bewoners: Marlène en Stijn en Ruud, Karin, 
Bo, Rav en Yuna.  

Naast deze nieuwelingen komt ook goud van oud aan bod. We 
gaan het licht zien in en met Orientalis en Positieve Gezondheid 
heeft de toekomst. We kijken ook om naar de komst van de 
goed heiligman en de spoken en griezels; naar burendag, 
snoeidag, het bezoek aan de Nebo en Iriszorg-bewoners en 
de pubquiz. Verder terug in de tijd leest u over het verdwenen 
kerkhofje van de Grenadiers Guards.

En als vanouds: het vegetarisch recept, het levendige honden 
leven en de column over de deugden van duurzaamheid. 

Wij wensen jullie veel leesplezier! 
De redactie van de Oorschelp

 

van de redactie

Het is weer december! Wat een bijzondere maand is 
dat toch. De advent, sinterklaas, kerstmis, oudjaar en 
dan nieuwjaar. De meeste mensen doen een stapje 
extra, kinderen hopen op een cadeautje, kerstbomen 
worden gekocht en opgetuigd, opa’s en oma’s maken 
zich druk over familiebezoek, ouders rennen zich 
het vuur uit de sloffen om alles geregeld te krijgen 
en daartussendoor speelt dan nog COVID-19, 
de boosterprik, extra maatregelen de pandemie 
betreffend, en maken hondenbezitters zich druk 
over de knallen rond eind december. Hectiek alom.

Maar toch heeft die periode altijd iets van gezelligheid 
en saamhorigheid. Zeker hier in ons dorp. De lichtjes 
verschijnen in de tuin en in de boom, de poort wordt 
versierd, we versturen kaartjes digitaal en fysiek en 
lopen wat vaker bij de buren binnen om een praatje 
of om te helpen. 

En uw voorzitter buigt zich over de laptop om z’n 
stukje te schrijven. En dat valt niet altijd mee. 
Elke keer iets bedenken waar hij u mee verrast of 
verbaast. Regelmatig draagt deze of gene mij een 
onderwerp aan en dat is dan direct een hit. Maar 
even zo vaak blijft het stil en wordt er gezocht naar 
en nagedacht over een onderwerp. 

Deze keer zocht ik in de boeken die ik aan het lezen 
ben. De Weimarrepubliek van Patrick Dassen, de 
biografie van Angela Merkel, de biografie van de 
Zwijger, Willem van Oranje enzovoorts. Maar niets 
bleek echt geschikt om bij aan te sluiten. 

Daarom rest mij nu niets anders dan u allen een heel 
prettige maand december te wensen, met weinig 
zorgen, een goede gezondheid en heel veel mooie 
ontmoetingen met familie en vrienden! En let een 
beetje op elkaar, dan komt het allemaal wel goed!

Hou je haaks en blijf gezond!

Tom Smit, 
voorzitter Dorpsvereniging

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

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

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

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

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

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

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

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

bestand.

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

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

MEER INFORMATIE: 
www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl

DecemberDecember

van devoorzitter

De volgende Oorschelp verschijnt 15 maart 2022.  
Copy aanleveren vóór 1 maart 2022 en sturen naar 
oorschelphls@gmail.com. 

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

Het is weer december! Wat een bijzondere Het is weer december! Wat een bijzondere 
maand is dat toch. De advent, sinterklaas, maand is dat toch. De advent, sinterklaas, 
kerstmis, oudjaar en dan nieuwjaar.kerstmis, oudjaar en dan nieuwjaar.
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foto omslag: foto omslag: 
snoeicursus (foto: Marcel Krijgsman)snoeicursus (foto: Marcel Krijgsman)

mailto:oorschelphls@gmail.com 
https://marcelkrijgsman.nl
https://dedruif.nl
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http://www.bazuinzonwering.nl
http://www.voetreflexcoach.nl
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Het is genieten in de ietwat broeierige nazomerzon als ik in de namiddag naar de Petruslaan wandel. 
Waar voorheen de bomen- en struikenweelde overheerste, die het woonhuis volledig aan het zicht 
onttrok, staart nu een moderne villa je in volle glorie aan. Het is wennen, dat wel, het groene vlakke 
grasveld met snorrende kriskras-grasmaaier, de strakke bloembakken die in afwachting zijn van hun 
vulling en het hoge zwarte hek.   TEKST: Wim de Vries

Nieuwe bewoners*
Ruud Hendriks en Karin op de Weegh, Bo, Rav en Yuna, Bruna  | Petruslaan 13

Als ik de hoek omsla maak ik kennis 
met Karin die de garagedeur afsluit 
en me verwelkomt en zegt dat Ruud 
onderweg is. We gaan buiten op het 
terras zitten met uitzicht op het 
groene, pas aangelegde, grasveld. 
Karin brengt de glazen water en zet 
een schaaltje met chocolade koekjes 
op de tafel. Die koekjes trekken de 
aandacht van Yuna van drie. Lang-
zaam maar gestaag loopt ze richting 
het schaaltje en verdwijnt weer snel, 
met het lekkers in haar hand, de ka-
mer in terwijl Ruud naar buiten komt 
en aanschuift op de loungebank.

Wat heeft jullie er toe gebracht in 
ons dorp te komen wonen?

Ruud vertelt: “We woonden aan de 
drukke Groenewoudseweg en zochten 
meer ruimte, groen en rust. Speel-
ruimte voor de kinderen, groen en 
rust voor ons allen. In ons oude huis 
zat onze voordeur altijd op slot om te 
voorkomen dat Rav of Yuna de straat 
op zouden lopen. Dat is gelukkig 
voorbij! We keken naar huizen op 
bijvoorbeeld de Kwakkenberg. Naar 
ons idee was Heilig Landstichting te 
ver weg van de stad en van de school 
voor Bo, Rav en Yuna. Toen dit huis te 
koop kwam ben ik er ’s avonds laat 
langs gereden en zag helemaal niets 
van het huis.” Karin gaat verder: “Toen 
we toch maar een afspraak maakten 
om het huis van binnen te bekijken 
viel de afstand ons reuze mee, en 

alhoewel het om het huis een rimboe 
was, zagen we direct de potentie en 
wisten we gelijk dat dit ons huis was.”
Rav komt met een voetbal aanlopen 
en schiet die bal richting Karin, kijkt 
haar verwachtingsvol aan en roept: 
“voetballen??”. Terwijl Karin over-
eind komt om gehoor te geven aan 
Rav’s “verzoek” komt langzaam Yuna 
aanlopen met een chocolademond 
en probeert slinks nog een koekje te 
bemachtigen. Haar hand gaat naar 
het schaaltje maar Ruud maakt haar 
duidelijk dat ze daarom eerst moet 
vragen. Jammer, strategie mislukt! 
“Opvallend was dat we, tegen onze 
verwachting in, veel jonge gezinnen 
in dit dorp aantroffen. We hoorden 
dat er een sterke verjonging van de 
inwoners op gang kwam en dat trok 
ons zeer aan. Bovendien hadden we 
al snel een fijn straatgevoel zoals we 
dat beiden kenden uit onze jeugdjaren 
in Mook en Wijchen.” 

Wat doen jullie in het dagelijks 
leven?

Ruud reageert als eerste: “Ik ben 
vastgoedontwikkelaar en belegger, ik 
koop panden en locaties op en zoek 
samen met stakeholders naar een 
nieuwe bestemming. Juist dat proces 
van mensen bij elkaar brengen en sa-
men zoeken naar een nieuwe functie 
voor een pand of locatie trekt me aan. 
Dat vergt veel overleg met bijvoor-
beeld gemeenten, potentiële nieuwe 

eigenaren en financiers. Als die nieu-
we bestemming is gevonden verkoop 
ik het, na realisatie, weer of houd ik 
het aan als belegging. In dit werk kan 
ik mijn kwaliteiten als bedrijfskundige 
en fiscaal jurist goed kwijt en heb het 
erg naar mijn zin.”   
Rav wil nog graag door voetballen 
maar Karin schuift weer aan en zegt: 
”Ik werk op dit moment bewust niet 
meer. Ik heb gewerkt in de farmaceu-
tische industrie als brandmanager 
bij o.a. Janssen en Novartis. Op een 
gegeven moment was het lastig de 
werkzaamheden van Ruud te combi-
neren met mijn drukke baan. We heb-
ben toen gekozen voor een au-pair 
om ons te ondersteunen. Vandaar dat 
Bruna ook bij ons woont. Zij komt uit 
Brazilië. Het is fijn om nu de focus op 
het gezin te kunnen hebben, ook al 
mis ik de contacten met mijn collega’s 
en de uitdaging zo nu en dan.”

Welke hobby’s brengen jullie mee 
naar ons dorp?

Ruud steekt van wal: “Tja …. Hobby’s 
heb ik die? Voor mij is mijn werk het 
kloppend hart. Daar steek ik veel 
energie in. Maar echte hobby’s die 
heb ik niet. 
Oh jah ehhh…. Op reis gaan naar 
Ibiza en Zuid-Afrika, daar houd ik 
van. En hardlopen, prachtig hier in 
de buurt, doe ik ook. Mountainbiken 
en racefietsen hier in de omgeving is 
prachtig. Bijna vergeten: in de winter 

fijn skiën. Kortom toch nog een hele 
waslijst!!!”

Karin vult aan: “Ik houd van lekker uit 
eten gaan, ik body-pump een aantal 
keren in de week en de wens is er om 
weer te gaan paardrijden. Dit heb ik 
gedaan sinds dat ik 6 jaar was maar 
na de geboorte van Yuna heb ik dit 
niet meer opgepakt. 
Bo en Rav voetballen allebei bij Orion 
en Yuna zit op ‘zwemles’. Ze leert tij-
dens deze zwemlessen om zelfstan-
dig uit het water te komen als ze per 
ongeluk in het water valt. Dit geeft 
toch een iets veiliger gevoel als we 
rondom water zijn. 
Kortom we zitten hier goed op onze 
plek, mooi huis, fijne buurt, de kinde-
ren hebben al vriendjes in de straat 
en het is een prachtige omgeving.”

En zijn jullie al lid van de dorps-
vereniging? 

Karin kijkt Ruud onderzoekend aan. 
“Natuurlijk worden we lid. Hebben 
we al betaald? Ja, we kregen wel een 
welkomsttas! We kijken het na!” 

Bij het weggaan staat Bruna in de 
keuken: “See you Bruna with Yuna in 
the playground and succes with your 
piano-lessons”. 

Uit de keuken klinkt een hartelijk: 
“Thank you”.

Bij het weggaan een zwaai van Ruud 
en Karin. Bo en Rav zijn bezig met de 
bal in de tuin en Yuna zit voor de tv na 
te genieten van haar tweede choco-
lade koekje. Ik loop langs de open tuin 
en moet onwillekeurig terug denken 

aan het onvoorstelbare contrast tus-
sen het opvallend open karakter van 
het huis nu en de ondoordringbare 
tuin die het was. 

Oproep!

Bezorger Oorschelp gezocht

Onze trouwe bezorgster Karine Crajé gaat verhuizen. 

Jarenlang heeft zij in de Simonlaan de Oorschelp in de bus gedaan.

Wie wil haar straat overnemen? 

Het gaat om 4 maal per jaar: rond 15 september, december, maart en juni.

Graag reacties naar oorschelphls@gmail.com 

mailto:oorschelphls@gmail.com 
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Op 17 september werd tijdens een sfeervolle plech-
tigheid, tegenover de Nebo nabij de bushalte naar 
Nijmegen, het historisch paneel over het verdwe-
nen kerkhofje van de Grenadiers Guards onthuld. 

Voor dat dit kon plaatsvinden was er al een hoop 
werk verzet. Niet alleen door de schrijver van dit ar-
tikel, maar ook door andere dorpsgenoten. Zo wer-
den eind april door een aantal enthousiastelingen, 
aan de voorzijde van het vroegere kerkhofje aan 
de Meerwijkselaan, honderden narcissen geplant 
en klaprozen gezaaid om in de toekomst deze plek 
duidelijk herkenbaar te maken. 

In de week voor de onthulling werden, om de straks 
ontluikende bloembollen te beschermen, 6 paaltjes 
langs de Meerwijkselaan in de grond geslagen. Tot 
onze verbazing waren deze paaltjes eind oktober 
plotseling verdwenen.

Dankzij bemiddeling van de “Airborne vrienden” uit 
Groesbeek plaatste de Gemeentelijke werkplaats 2 
vlaggenmasten aan weerszijden van het paneel en 
kregen we van de Stichting Vierdaagse twee mooie 
grote nationale vlaggen te leen.  Ook werd door de 
gemeente een hek geplaatst om bezoekers van het 
evenement en passerende fietsers uit elkaar te 
houden.   

Om de onthulling wat Engelse kleur te geven 
bevestigde Helma Nijenhuis (de voorzitter van de 
Heemkunde werkgroep) op het onthullingslaken het 
wapen van de Grenadier Guards. Dat wapen was 
door de firma DHD uit Groesbeek sterk vergroot en 
op een kussensloop afgedrukt.
Op deze 17e september was het prachtig weer. In 
verband met de coronabeperkingen was slechts 
een klein aantal mensen uitgenodigd. Dat aantal 
werd echter ruim overschreden door belangstellen-
den uit ons dorp. Parkeerruimte voor hen die van 
verre kwamen was door de nieuwe bewoners van 
de Nebo ter beschikking gesteld.

Stipt op tijd opende Helma de plechtigheid. Vervol-
gens vertelde ondergetekende over de ontstaans-

geschiedenis van het kerkhof. Daarna onthulde mevr. 
Jeanne Melchers, bijgestaan door Teun de Groot, het 
paneel. Het ten gehore brengen van de volksliederen 
ging niet helemaal zonder problemen maar dankzij 
het improvisatietalent van Marco Cillessen van de 
Airborne Vrienden lukte dat uiteindelijk toch.

Mevrouw Melchers las nog een gedicht voor en de 
bijeenkomst werd afgesloten met een bekend Engels 
gebed: Act of Remembrance. Tenslotte legden leden 
van de British Legion 2 traditionele klaprooskransen 
bij het historisch paneel.

Helma nodigde vervolgens de aanwezigen uit om 
achter de bosjes bij het paneel een feestdrankje te 
komen drinken. Hier mochten we vele belangstellen-
den begroeten. 

Ook werd gretig gebruik gemaakt van de gelegenheid 
om het boekje over het kerkhofje “Oorlogsgraven aan 
de voet van de Nebo” aan te schaffen. In het daarop 
volgende weekend werden de nationale vlaggen 
’s morgens gehesen en bij zonsondergang weer 
gestreken.

Het boekje, uitgegeven door onze werkgroep, is 
verkrijgbaar bij boekhandels in Nijmegen en Groes-
beek, prijs 10.00 Euro. Ook bij de secretaris van de 
werkgroep, tel: 024-3234230,  is het boekje te koop.  

Oorlogsgraven aan de voet
van de Nebo

TEKST: Frans Geertsen  

de
 He

em
ku

nd
e w

erk
gro

ep
 He

ilig
 La

nd
sti

ch
tin

g.

Op 15 oktober jl., heeft de Dorpsvereniging HLS in samen-
werking met de Bosduivel de première beleefd van de 
pubquiz in ons dorp.
Wat een gezelligheid! Onder leiding van een professionele 
quizmaster, Bob Vogel, hebben we onze breinen gepijnigd 
over moeilijke opgaven. Er is een veelheid aan vragen 
geweest verdeeld over zes rondes. Er waren deze avond 8 
teams. 

Het Team “De Enge Buren” is met 49 punten als eerste 
geëindigd. Zij hebben de wisselbeker mee naar huis geno-
men. Deze staat ongetwijfeld ergens op een haardmantel of 
bureau te pronken.
We zijn van plan om in het voorjaar 2022 weer een nieuwe 
pubquiz te organiseren. 

Houdt de aankondiging daarvan op de website en het Oor-
belletje rond februari a.s. in de gaten.
Het aantal deelnemers dat kan meedoen is beperkt, dus wie 
het eerst komt…

TEKST: Caroline Wienen

Voor de analen volgt hieronder de eindstand:

• De Enge Buren, 49
• Vrolijke Frollies, 46
• Lucas, 42
• Trifolium, 41
• Winnend team, 40
• A team, 38
• Hi ha Andreaslaan, 37
• Spinning Ladies, 36
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De oorsprong van dit gerecht is een Italiaanse 
camping. Onder de rook van de prachtige stad 
Lucca in Toscane kookten Tom en ik jaren geleden 
voor het eerst deze tongstrelende spaghetti. 
Zonder kookwater en alles in één pan bereid 
(gebruik overigens bij voorkeur een pan met een 
dikke bodem).

En verder, heel eenvoudig. Het enige wat je nodig 
hebt is een beetje geduld. Want zonder kookwater 
bakt het op hoog vuur beslist aan.

Spaghetti gegaard in tomaat 
enzo…..

Ingrediënten (4 personen):Ingrediënten (4 personen):
•	 4 teentjes knoflook
•	 5-6 eetlepels olijfolie
•	 1 kilo tomaten (kies een lekkere soort)
•	 3 uien in stukjes 
•	 200 gram zwarte olijven zonder pit in stukjes 
•	 2 á 3  doosjes verse basilicum, alleen de blaadjes 

grof gescheurd
•	 1 blikje ansjovis, fijngehakt
•	 potje kappertjes (100 gram)
•	 500 gram spaghetti 

Bereiding:Bereiding:
•	 Breek de spaghetti doormidden. 

•	 Snijd dan de tomaten in plakken en de ui, knof-
look, ansjovis en olijven in stukjes. De basilicum 
scheur je klein. 

•	 Sprenkel goede olijfolie ruim op de bodem van 
de pan en bouw het gerecht als volgt op.  

•	 De bodem van de pan bedek je royaal met de in 
plakken gesneden tomaten. Daaroverheen een 
deel van de knoflook. ansjovis, olijven, basili-
cum en kappertjes. Beetje zeezout en peper en 
daarop leg je 1/3 van de gebroken spaghetti. 
Afsluiten met een scheutje olijfolie. 

•	 Deze verrukkelijke laag ‘tomaten enzo’ herhaal 
je tweemaal.  

•	 Zet dan de pan met deksel op een laag pitje 
(moet natuurlijk wel een beetje pruttelen) en 
wacht tot de spaghetti gaar is. Het garen duurt 
zeker zo’n 30 minuten.

Erbij:Erbij:
Rucola besprenkeld met een beetje limoensap en daaroverheen wat 
Parmezaanse kaassnippers/flakes.

Buon appetito!

Tom Smit en Karin Lieber
Joanneslaan 21

Wij geven de pollepel met veel plezier door aan: 
Jaap en Barbara Festen aan de  Andreaslaan (hoek Petruslaan).
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Vereniging 50Plus 
Heilig Landstichting TEKST: Marja van Rossum   

vegetarische                      
recepten
estafette TRAINING NIEUWE MEDIA

Een groot aantal leden van onze Vereniging 
heeft hun interesse voor de Training Nieuwe 
Media kenbaar gemaakt. We hebben daarom 
besloten tot het verder uitwerken van de 
invulling ervan en hebben daarover contact met 
Seniorweb. Zoals eerder genoemd is de eerste 

stap een informatieavond waarin behoefte, 
verwachtingen en aanbod 

op elkaar zullen worden 
afgestemd. Deze 

avond zal in 
de Bosduivel 
gehouden worden 
op een nog te 

plannen moment in 
januari. Degenen 
die zich al hebben 
aangemeld, zullen 

hiervoor via mail 
worden uitgenodigd. Ook 
als u geen lid bent van 
onze Vereniging kunt u 

zich opgeven bij Hans Bartels, 
jhhbartels@kpnmail.nl.jhhbartels@kpnmail.nl. 
De kosten van de training moeten nog worden 
vastgesteld en is mede afhankelijk van het 
aantal deelnemers.

BEWEGEN IS EEN ONTSPANNEN 
INSPANNING!!!!                                                  
Op dinsdag 9 november jl. is gestart met de 
training ‘Functioneel Bewegen en in Balans’ en 
‘Sportief Wandelen’.
De training ‘Functioneel Bewegen en in Balans’ 
o.l.v. Marian Schijf heeft inmiddels al voldoende 
enthousiaste deelnemers, maar u kunt zich 
hiervoor nog steeds opgeven. Tijdstip 11.00 uur 
op dinsdagochtend. De lessen vinden plaats in 
de Bosduivel.

De training ‘Sportief Wandelen’ kan nog 
uitbreiding gebruiken. Wat houdt ‘Sportief 
Wandelen’ in:
Het meest verfrissende beweegprogramma 
voor iedereen, in de buitenlucht, met 
persoonlijke aandacht en in een gezellige groep.
De trainingen zijn altijd zeer gevarieerd met een 
combinatie van conditie en spierversterkende 
oefeningen, het hele jaar door in de mooiste 
natuur rondom Heilig Landstichting en 
natuurlijk begeleid door een deskundige 
student van de HAN, die aandacht heeft 
voor het individu. Een activiteit in een matig 
intensief tempo. Iedere dinsdagmorgen om 
10.30 uur vertrekken we vanaf de Bosduivel 
en bij terugkomst gezellig koffie drinken in de 
Bosduivel.

Ook voor Pilates kunt u zich opgeven. 
Wat houdt pilatesles in?
Pilates is een goede trainingsmethode 
voor senioren waarbij houding, stabiliteit, 
coördinatie, ademhaling en focus op lichaam en 
geest het uitgangspunt is. Het is een effectieve 
training die spiergroepen tegelijk versterkt en 
rekt om een evenwichtig en soepel lichaam te 
krijgen.
De oefeningen beschermen je rug in het 
dagelijks leven en zorgen voor een goede 
houding.
Vanaf januari staat Marian Schijf, gediplomeerd 
pilatesdocent, iedere dinsdag op een nader te 
bepalen tijdstip voor u klaar in de Bosduivel. U 
neemt zelf een matje en handdoek mee.

Bent u al enthousiast geworden over al die 
sportieve activiteiten? Keuze genoeg en voor 
elk wat wils! Voor alle onderdelen is de prijs 
voor 10 lessen €40,--.

Informatie en aanmelding bij Hans Bartels, 
e-mail jhhbartels@kpnmail.nljhhbartels@kpnmail.nl

mailto:jhhbartels%40kpnmail.nl?subject=


10 11

De Oorschelp |  nummer 61 | december 2021

Het is stil op straat als ik over het bospaadje tussen de Thaddeus- en de Profetenlaan richting 
Meerwijkselaan fiets. Het loopt tegen achten. 
Het pad is nat en bladerglad. Gelukkig blijf ik overeind als mijn voorwiel even zijn eigen weg wil nemen. Op 
de Nijmeegsebaan, het laatste huis van Heilig Landstichting richting Groesbeek komt Stijn Muselaers al 
naar buiten vóór ik heb aangebeld. Tja, cameraatjes en een veilig huis.   TEKST: Jan de Koning

Nieuwe bewoners**
Marlène en Stijn Muselaers | Nijmeegsebaan 47

Een ruime, modern en smaakvol 
ingerichte kamer. In zijn eigen hoek 
een volwassen vleugel. Een grote 
serre over de volle breedte van het 
huis belooft een uitzicht op de tuin en 
de ondergaande zon. Marlène zorgt 
voor koffie, thee en stroopwafels en 
we nemen plaats aan de lange tafel 
in de serre. Van de Nijmeegsebaan 
dringt nauwelijks geluid door in de 
stille kamer. “Alleen een enkeling die 
als eerste in Groesbeek wil aankomen 
verscheurt ‘s morgens de stilte in 
huis,” merkt Stijn op. 

“We zijn hier drie jaar geleden komen 
wonen; min of meer ongemerkt,” 
begint Stijn (36). “We hadden drie 
criteria en daaraan voldeed deze plek 
uitstekend: dicht bij ons werk, dicht bij 
de stad en dicht bij de natuur. 
We hebben wel veel, nou eigenlijk 
alles, aan het huis gedaan. Van een 
nieuwe lichte vloer, tot spouwmuuri-
solatie en een nieuwe ketel. Want die 
begaf het al in de eerste week dat we 
hier woonden.” “Pas op het laatste 
dorpsfeest eind augustus zijn we 
eens in het dorpshuis gaan kijken wat 
er te doen was,” vertelt Marlène (33). 
“Toen we onze vrienden en collega’s 
vertelden dat we in Heilig Landstich-
ting een huis hadden gekocht kregen 
we soms wat meewarige opmerkin-
gen over het hoge grijsgehalte. Maar 
op het dorpsfeest merkten we hoe-
veel jonge mensen er eigenlijk wonen. 
Een heel gezellig feest was het en 

sindsdien doe ik elke zaterdag mee 
aan de yoga in de Bosduivel.” 

Stijn is geboren in Ugchelen, een 
dorpje onder Apeldoorn en bleef na 
zijn opleiding geneeskunde in Nijme-
gen hangen. Hij ging als arts-onder-
zoeker werken op de afdeling urologie 
van het Radboud en begon daarna 
aan zijn opleiding als uroloog aan het 
Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. “Toen 
ik in 2015 mijn promotie afrondde 
werd het onderzoek vervolgd door 
Marlène.” De vonk sprong over tijdens 
een urologencongres. Stijn hield daar 
een lezing over de resultaten van zijn 
onderzoek. “En afgelopen augustus 
zijn we getrouwd in de prachtige tuin 
‘De Lage Oorsprong’ in Oosterbeek. 
Noodgedwongen door de zoveelste 
coronagolf, hebben we het feestje 
last-minute naar ons huis verplaatst. 
Gelukkig lenen ons huis en tuin zich 
perfect voor feestjes en we heb-
ben dan ook een geweldige bruiloft 
gehad.”

Eind van dit jaar hoopt Stijn zijn 
specialisatie oncologisch uroloog af 
te ronden. Marlène is nog met haar 
specialisatie bezig, maar dat zal 
ongetwijfeld zonder al te veel hobbels 
over een of twee jaar gaan gebeu-
ren. “Voor haar kan alles alleen maar 
cum laude gaan!”  lacht Stijn, terwijl 
Marlène een afwerend gebaar maakt. 
“Van haar eindexamen aan het 
Twents Carmelcollege in Oldenzaal, 

en haar artsenexamen in Groningen, 
tot haar promotie. Alleen het beste 
is goed genoeg.” Marlène is talentvol 
onderzoekster en heeft daarvoor ook 
al diverse prijzen gewonnen.

“Wat we onderzocht hebben? In de 
kern gaat het over de diagnose en 
behandeling van nierkanker. Het idee 
was om een fluorescerende stof via 
een antilichaam te koppelen aan de 
kwaadaardige cellen van een tumor. 
Dat lukte en daarmee krijgt een 
chirurg voor en tijdens de operatie 
een veel beter idee over waar hij moet 
opereren en wat de resultaten zijn.” 
Door radioactieve stoffen aan die 
antilichamen te koppelen kon Stijn 
vervolgens ook gunstige effecten op 
het verloop van de ziekte aantonen. 
Marlène: “Het leuke in mijn onderzoek 
was samenwerking met radiologie, 
nucleaire geneeskunde en urologie. 
Het ging om de toepassing van die 
nieuwe technieken in de kliniek. Het 
inspireert me dat ik daarmee bij kan 
dragen aan een verbeterde behande-
ling van patiënten.”

‘s Morgens rond 7 uur springt het uro-
logenstel op de fiets, freewheelt de 
helling van de Nijmeegsebaan af en 
om half 8 zitten ze in de patiëntenbe-
spreking op het RadboudUMC. Daarna 
naar de poli, de zaal, of de OK. “We 
werken niet samen hoor, want ik heb 
nog verschillende stages in het kader 
van mijn specialisatie te doen; zo sta 

ik nu op kinderurologie,” legt Marlène 
uit. Stijn gaat meestal direct naar de 
oncologische kliniek. Ze zijn het er 
beiden over eens wat hun specialisme 
zo aantrekkelijk maakt. “Een afwisse-
lend vak met veel uiteenlopende dis-
ciplines, een brede groep patiënten, 
van kinderen, mannen, vrouwen, en 
een intensief contact met patiënten, 
vanaf de diagnose tot de behandeling 
en de nazorg.” Tussen 6 en 7 trapt 
ieder voor zich weer naar huis om na 
het eten nog wat administratie af 
te wikkelen, de volgende dag voor te 
bereiden, de medische literatuur door 
te nemen ... of piano te spelen.

Want sinds enige tijd pikt Marlène 
die hobby weer op. Haar lievelings-
componisten zijn Yann Tierssen en 
Yiruma. Maar ze speelt ook klassie-
ke- en filmmuziek. In de weekends 

gaan zij samen los op het mountain-
bike-circuit of gaan rennen in het bos. 
Daarvoor hoeven zij alleen maar de 
weg over te steken. Door al hun on-
derzoek, drukke banen en natuurlijk 
corona zijn ze de afgelopen jaren aan 
reizen nog niet zo toegekomen. “We 
hebben geweldig mooie herinnering 
aan onze tochten in Zuid-Afrika en 
IJsland met de Suzuki Jimny. Daar zou 
ik zo weer naar toe willen, vooral die 
kleuren in Landmannalaugar en die 
papegaaiduikers in de Vestmannaey-
jar, die stalen de show!” En natuurlijk 
zijn veel congressen vanwege corona 
afgezegd. “Onze droom is om een 
(uitgestelde) huwelijksreis naar Zuid 
Amerika, bij voorkeur Costa Rica, te 
maken,” vertelt Stijn. 

“Hoe we het vol kunnen houden om 
rond twaalf uur per dag te werken? 

Tja, we zien om ons heen mensen die 
van de ene op de andere dag in een 
burn-out terecht komen. Ieder-
een denkt dan wel: dat zal mij niet 
overkomen, maar ondertussen vallen 
er best vaak mensen weg van wie je 
het niet had gedacht. Gelukkig zijn 
er programma’s en intervisies over 
werkdruk en overvraging en hoe je 
daarmee om kunt gaan. En je leert 
ook om af en toe eens nee te zeggen. 
Maar de belangrijkste drive om door 
te gaan is wel de bevrediging die het 
werk met zich meebrengt.” Stijn vult 
aan: “We zijn ons er ook heel erg van 
bewust dat we samen een goed leven 
hebben. En na het werk is het heerlijk 
om van onze tuin te genieten.” En 
met de gedachte: ‘het komt wel goed 
met die twee’ fiets ik terug naar huis. 
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Sintjesdag
Hoewel corona soms het hele leven lijkt te domineren, is het toch mooi om te zien hoe de jonkies en 
de heule ouwe hier zo soepel mee omgaan. En zo kwam het dat die ene Heule Ouwe – still growing 
his beard – dit jaar per koets door de straten trok…
Wat velen niet weten, is dat de Sint sinds jaar en dag de ‘3e zaterdag van november’ in zijn agenda 
heeft staan. Deze traditie van Sintjesdag is bijkans ouder dan ons dorp, en ook dit jaar was Sinter-
klaas van de partij. Ondanks dat we geen gezamenlijk feestje mochten bouwen in de Bosduivel, 
hebben kinderen én kleinkinderen weer heerlijk kunnen genieten van een bezoekje van de grootste 
kindervriend van allemaal en zijn hulpjes. Prachtige tekeningen en versierde woningen vielen hen ten 
deel. Zowel kinderen als ouders hebben weer genoten van dit gezellige feest, dat zo leuk is georgani-
seerd door ons Oranjecomité!
 

Heilig Landstichting spookt…
OMG, waar zijn we in beland, een wereld vol zombies, bloed en zwart omrand. Tenminste… die ene 
avond eind oktober, het spookte hier echt. Veel kinderen renden door de straten, op de vlucht… of 
juist niet… en joegen de bewoners soms de stuipen op het lijf. 
Maar andersom was dat ook zeker het geval, met lichtgevende lijken en flakkerende pompoenen 
overal. In kleine groepjes schuimden de kinderen in het donker de straten af, langs spookachtig ver-
sierde huizen, op zoek naar mogelijkheden voor een onvervalste ‘trick or treat’. De regen wiste geluk-
kig de spooksporen uit, zodat het de volgende ochtend weer gewoon ons vertrouwde en vriendelijke 
dorp was. Alsof er niks was voorgevallen… Maar wie weet… volgend jaar…. Brrrr!Or

anj
eco

mi
té

Na de introductie snoeiworkshop op Burendag was de 
belangstelling groot om in de herfst dóór te gaan. Zo 
kon het gebeuren dat we op 20 november met een groep 
enthousiaste tuinliefhebbers in de mooie tuin van Jan en 
Marjon samenkwamen. Genoeg bomen en planten om te 
snoeien!

Bertjan Koster, kweker en bosbouwkundige, nam ons 
mee van de druif naar de border, van de esdoorn naar de 
laurierkers en gaf ons de nodige vuistregels mee.

Snoei abc bomen, bijvoorbeeld acer (esdoorn), betula 
(berk) en carpinus (haagbeuk), alléén in de herfst, daarna 
ben je te laat. Dan is de sapstroom al op gang gekomen 
en gaat de boom bloeden.

Maak een plan voordat je gaat knippen. De druif bijv. 
was een wirwar van takken. Bertjan koos 2 takken uit, 
die hij mooi horizontaal kon leiden langs de ijzerdraden 
en snoeide daarna de zijscheuten terug voor een mooie 
druivenoogst volgend jaar.

En, oh, die borders. Wat kun je nu weghalen en wat juist 
niet. Hoe kun je lavendel terugsnoeien, zodat hij compact 
blijft. Wat te doen met vallend blad, in de tuin laten, 
afvoeren of in een hoekje laten verteren, zodat je je eigen 
bladaarde kunt maken?

Er was heel veel tijd voor vragen, die ook weer nieuwe 
informatie opleverden. De tijd vloog voorbij. Aan zelf 
snoeien kwamen we niet toe. Maar ik denk dat we zoveel 
inspiratie hebben opgedaan dat velen van ons ’s mid-
dags lekker in de eigen tuin aan de slag zijn gegaan.

Wordt vervolgd in de winter. Dan vragen weer andere 
bomen en struiken in de tuin onze aandacht.

Namens de werkgroep Duurzaamheid.

Snoeicursus 
herfst 

TEKST: Helen van der Ven
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De HLS Hondenestafette
maak kennis met: LAIKA
Ooit hoorde ik iemand zeggen: “Als je met de hond wandelt, kom je zo makkelijk 
in contact met andere mensen”. Niet dat Super een soort van aaibare chatbox 
is, dat niet. Maar dat je makkelijk aan de praat komt met een hond, dat kan 
ik wel beamen. Waar de kwaliteit van de ‘chat’ af kan hangen van de opening, 
is dat in het leven van een hondenbaasje niet anders. “Adhere to the protocol!” is 
dan ook een wijze les. Dus is de andere hond aangelijnd, lijn dan ook uw viervoeter aan. 
En zo nog wat duurbetaalde lesjes van de puppycursus van een kleine twee jaar terug.    
 TEKST: Jaap Festen

En zo kwam het dat Super op een mooie herfstige maan-
dagmiddag aan het einde van zijn wandeling een buurtge-
nootje tegen het lijf liep. Speels en geïnteresseerd als altijd, 
moest er even geravot worden. Regel 1 van de hondeneti-
quette kon overboord, want beide viervoeters waren bij het 
zien van elkaar noch fysiek noch geestelijk op enigerlei wijze 
aangelijnd aan hun baasje.

De vrolijkheid van de beide dieren leidde tot een nadere ken-
nismaking met bazin Femke, wonende met haar gezin op de 
Nijmeegsebaan. Al wandelend richting het dorp een mooie 
gelegenheid voor het optekenen van een volgende editie van 
de HLS Hondenestafette, met dit maal de prachtige Laika in 
de hoofdrol!

ZWART GOUDZWART GOUD
Femke vertelt dat Laika een kruising is van een Friese stabij 
en een golden retriever. Zwart goud doet hier opgeld, want 
Laika is een prachtige hond, met glanzende zwarte vacht en 
een ranke bouw. “We hebben drie kinderen van 8, 11 en 13 
en we wilden een gezinshond, maar wel eentje met pit”, legt 
Femke uit. Het rustige familiekarakter van de golden retrie-
ver gekruist met de alertheid en de energie van een echte 
stabij leverde een knuffelig resultaat op. 

Laika, nu 1,5 jaar,  is een heerlijke gezinshond, die met eigen-
lijk alle twee- en viervoeters wel goed overweg kan. Vooral 
Mika, de buurhond,  is een echte maat. Maar ook met Merlot 
kan ze het erg goed vinden. En dat Laika energiek is, dat 
bevalt Super prima. Samen rennen ze heen en weer bij de 
muur in het bos, waarbij aan het einde de Koning Davidlaan 
bijna tot renbaan verwordt. Tijd om aan te lijnen…

ZWART WITZWART WIT
Hoewel het bos nu nog hoofdzakelijk geel-oranje kleurt, 
kruipt langzaam het kleurenspectrum richting de bruintin-
ten. Leuk en prozaïsch allemaal, maar laat het voor Laika 
maar vooral WIT zijn. Want sneeuw, daar is Laika echt 
helemaal dol op. Vorig jaar, met die schitterende hoeveelheid 
sneeuw, heeft Laika volgens Femke echt genoten. Het is te 
hopen dat ook dit jaar er weer een mooie witte deken over 
de hondenkuil en het Mariënbosch wordt getrokken. Daar 
geniet Laika van, maar evenzeer een hele schare andere 
twee- en viervoeters. Laat de winter maar komen!

een ontmoeting met: LOES
TEKST en FOTO: Jan de Koning

“Op de dansles bij Koenders leerde ik Henk kennen. Ik was 17 en zat nog op de MMS in Nijmegen. We 
trouwden jong, hij was 24, ik 22. Maar zo ging dat eind vijftiger jaren. Toen moest ik ook nog mijn baan bij 
de Amsterdamse Bank opgeven om voor het huishouden te zorgen.” Loes (84) schenkt de thee en biedt 
een stukje speculaas met amandelen aan. We zitten in de huiskamer waar het herfstlicht van drie kanten 
binnen stroomt door grote ramen tot aan de vloer.    TEKST en FOTO: Jan de Koning

“We zijn hier in ‘87 komen wonen, toen de kinderen het huis 
uit waren of op het punt stonden dat te doen. De grond 
kochten we van Dries van Agt, die naast ons woonde. Ik kon 
goed opschieten met de architect die we de opdracht had-
den gegeven om ons huis te bouwen. Licht, licht en nog eens 
licht was mijn credo. En die man kon zo goed luisteren. Ik ge-
niet nog elke dag van het huis, de tuin, de gezelligheid en het 
uitzicht. Kijk bijvoorbeeld eens naar de open haard. In plaats 
van een schoorsteen in het midden maakte hij een raam 
en twee kleine rookkanalen aan weerszijden. Briljant toch?” 
Loes vertelt levendig over de keuken die zij in Arnhem tegen-
kwam en hoe de architect zomaar even een muur (op papier) 
verplaatste om die keuken te kunnen realiseren. Tegen de 
bordeauxrode wand staat een brede sidetable met foto’s 
van familie, kinderen, kleinkinderen, schoonzoon en -dochter 
en Henk als kleuter. In de boekenkast twee planken vol met 
zijn passie: auto’s. “Ja, ze staan er nog steeds en ik herinner 
me dat hij ze elk kwartaal even doorbladerde en dan zei: 
later als ik met pensioen ben, ga ik ze allemaal lezen.”

“Hij overleed op zijn drie-en-zeventigste. Dat was natuurlijk 
een erg verdrietige tijd voor onze familie. Maar wat schiet 
je ermee op om bij de pakken neer te blijven zitten? Je moet 
zo’n verlies accepteren en er het beste van maken, met je 
kinderen, kleinkinderen, vriendinnen en vrienden. Sterker 
nog, je gaat leven in de overtuiging en in het besef dat het 
leven waard is om te leven. Ik ben altijd een optimist ge-
weest. Ik denk dat ik dat van jongs af aan heb meegekregen 
van mijn ouders. Die lieten me vrij, waren uit op mijn geluk 
en ik kijk dan ook terug op een heerlijke jeugd.”

“Mijn eerste jaren waren de oorlogsjaren. Ik was 7 toen op 
22 februari ‘44 Nijmegen werd gebombardeerd en zat op de 
Montessorischool in de stad. Daar was ook een heel strenge 
non, die altijd kwaad werd als ik mijn boterhammetje niet 
snel genoeg naar binnen gewerkt kreeg. Ik had een hekel 
aan die non en moest vaak huilen als ik naar school moest. 

Ik was nu eenmaal geen goede eter en had meer dan het 
kwartiertje nodig dat ervoor stond. Op die bewuste dag, 
huilde ik ‘s morgens al: ik wil niet naar school. Toen hield 
mijn moeder me maar thuis. Die dag kwamen 24 van mijn 
medescholieren om in het bombardement. En ik was thuis. 
Ik denk achteraf: het was mijn tijd nog niet.” 

“Zelfs toen de school in puin lag, hadden we een mooie tijd. 
Nu eens zaten we hier, dan weer daar om les te krijgen, net 
waar dat uitkwam bij iemand die ruimte in huis beschikbaar 
had. Op een dag onderweg naar zo’n thuisschoolplek kreeg 
ik mijn eerste stuk chocola van een Canadese soldaat. Alleen 
de nonnen van het Halo-klooster, dat waren niet mijn beste 
vriendinnen. Die waren mij veel te streng, vooral in het ge-
loof. In de naoorlogse tijd was er weinig te doen in Nijmegen. 
Je had twee bioscopen en met 1 gulden zakgeld kon je 10 
cent voor de fietsenstalling betalen en 80 voor de film. Ja en 
dat was het dan zo’n beetje voor die week. Dansles bij Koen-
ders was verder het enige vertier. Alleen mijn vriendinnetje 
mocht niet, want Koenders was niet katholiek! Af en toe 
hadden we een feestje, maar dan had je het wel gehad. Toch 
kijk ik met veel plezier terug op die tijd. En ik denk dat mijn 
optimisme in die periode wel degelijk vorm heeft gekregen.” 

Achter in de kamer een klein barretje, een buffet. “Dit is de 
‘man’s cave’, al noemde je dat toen niet zo. Als we ‘s avonds 
thuiskwamen dronken we hier nog een biertje en kletsten 
nog wat na. Wij hadden altijd veel te bespreken. Hier zie je 
de MG-twoseater waarmee we tripjes maakten naar Duits-
land, Oostenrijk, Italië of Frankrijk. En dit is onze MG four-
seater uit 1931 waarmee we als gezin naar Engeland reden. 
De kinderen waren daar minder van gecharmeerd, omdat de 
auto met een maximale 70 km/uur niet vooruit te branden 
was en zij op de events ervoor moesten zorgen dat hij er 
glanzend gepoetst bij stond voor de keuring.” Op andere 
foto’s zijn de opeenvolgende oldtimers te zien waarmee het 
gezin toerde: Een Borgward uit ‘61, een Morris Bullnose uit 

FOREVER YOUNG
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1925 met een ‘Dicky’ en nog een sport MG two-
seater. “Die is nu van mijn zoon die in Blaricum 
woont. En hier, onder de vensterbank in de glazen 
vitrine zijn verzameling miniatuur MG’s. Al meer 
dan 34 jaar staan ze daar stof te verzamelen, 
omdat je er niet bij kunt om ze schoon te maken.”

“Vroeger was Heilig Landstichting een stille 
woonwijk. Wij woonden toen, meer dan 50 jaar 
geleden, nog op de d’Almarasweg en de kinderen 
gingen naar het net geopende schooltje aan de 
Cenakelweg. Tegenwoordig wordt er veel gedaan 
aan het dorpse karakter. Ik vind het prachtig alle-
maal: het dorpsfeest, de dorpslunch, de wandelin-
gen op woensdag en vrijdag, en de cursus kunst-
geschiedenis. Het houdt me actief en in contact 

met mensen. Ik ga ook nog graag met mijn kinde-
ren en kleinkinderen op pad en met mijn broer die 
in Druten woont naar de schouwburg; het liefst 
als er iets te lachen valt. Gevoelsmatig heb ik wel 
het idee dat de corona mij een paar jaar plezier 
heeft afgepakt. Je moet tegenwoordig eerst goed 
nadenken waar je naar toe gaat. Het vrije is weg 
en dat is minder leuk. Maar ja, het is niet anders. 
Ik blijf genieten van wat er is.” Dan breekt de zon 
door een grijze regenlucht en zet de kamer in een 
zilveren herfstlicht.

Sterker nog, je gaat leven in de overtuiging Sterker nog, je gaat leven in de overtuiging 
en in het besef dat het leven waard is om te en in het besef dat het leven waard is om te 
leven. Ik ben altijd een optimist geweest. leven. Ik ben altijd een optimist geweest. 

De bewoners van IrisZorg de Hulsen zijn 
voor een periode van ongeveer drie jaar 
onze nieuwe mede-bewoners. Omdat hun 
pand aan de Nieuwe Dukenburgseweg toe 
was aan een grondige renovatie, zijn zij 
verhuisd naar het Neboklooster en twee 
paviljoenen op het terrein van Pro Persona 
(Posthoorn & de Brug). Vlak voor burendag 
op 25 september arriveerden zij in hun 
tijdelijke nieuwe onderkomens. Daarom 
leek het ons als dorpsnetwerk een goed 
plan om hen op die dag welkom te heten 
met iets lekkers bij de koffie.

Tal van buurtgenoten gaven gevolg aan die 
oproep en zorgden voor gebakjes, taarten, 
chocolade, koekjes, noem maar op. De 
voorpret was extra groot door de bijdragen 
van een aantal enthousiaste kinderen die 
heerlijke (zelfgebakken) koekjes en cakes 
brachten. De bewuste ochtend splits-
ten we de zeven vrijwilligers op in twee 
ploegjes om op beide locaties koffietafels 
te dekken.

Op de welkomstactie kregen we veel en-
thousiaste reacties van bewoners en me-
dewerkers, maar wij werden ook verrast. 
Niet alleen was het een gezellige ochtend 
waar we met elkaar genoten van koffie en 

lekkers, maar ook werden we rondgeleid 
en mochten we bij een aantal gastvrije en 
lieve mensen op de kamers kijken. 

Dank aan iedereen die iets heeft bijge-
dragen aan de koffietafel en dank aan 
bewoners en medewerkers van zowel het 
Neboklooster als ProPersona die ons zo 
hartelijk hebben ontvangen!
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24 september hebben wij de laatste ver-24 september hebben wij de laatste ver-
huisdoos naar binnen gedragen en zijn wij huisdoos naar binnen gedragen en zijn wij 
officieel ingetrokken op ons nieuwe adres. officieel ingetrokken op ons nieuwe adres. 
Voorheen woonden wij op het terrein van Voorheen woonden wij op het terrein van 
de Hulsen aan de Nieuwe Dukenburg-de Hulsen aan de Nieuwe Dukenburg-
seweg. Een groot terrein met veel moge-seweg. Een groot terrein met veel moge-
lijkheden en een lange geschiedenis. Hier lijkheden en een lange geschiedenis. Hier 
komt nieuwbouw en wij hopen dat dit over komt nieuwbouw en wij hopen dat dit over 
een jaar of 4 of 5 gereed is.een jaar of 4 of 5 gereed is.

WIJ ZIJN AFDELING WOONZORG. WIJ ZIJN AFDELING WOONZORG. 
Maatschappelijke opvang voor volwasse-
nen vanaf 23 jaar. Op onze nieuwe locatie 
bieden wij plek aan 45 cliënten, een team 
begeleiders, medische dienst en onder-
steunende diensten.
Dagelijks krijgen wij een hoop mensen 
over de vloer en dat is met een reden. 
Onze bewoners hebben een verleden. Er 
zijn dingen gebeurd, ze hebben keuzes 

gemaakt, die ervoor gezorgd hebben dat ze 
(vrijwel) ALLES kwijt zijn geraakt. 
Elk verhaal is verschillend en veel verhalen 
blijven nog steeds verbazen. Wat onze be-
woners gemeen hebben is dat ze allemaal 
een dieptepunt bereikt hebben en nu de 
kans krijgen weer te gaan bouwen. Kunt 
u zich voorstellen hoe gemotiveerd deze 
mensen zijn? 
Heel eerlijk, het is zeker geen sprookje. Het 
gaat met vallen en opstaan en soms valt 
het echt niet mee. Toch is er die enorme 
intrinsieke motivatie, anders waren ze niet 
hier. 

WIE KOMEN ER DAN OVER DE VLOER?WIE KOMEN ER DAN OVER DE VLOER?

Maatschappelijk hulpverleners, behandela-
ren, (verslavings)artsen, psychiaters, psy-
chologen, reclasseringswerkers, stagiairs 



18 19

De Oorschelp |  nummer 61 | december 2021

psychomotorische therapie, creatieve 
therapie, muziektherapie, drama-
therapie, vrijwilligers, ervaringsdes-
kundigen en ik zal zeker nog mensen 
vergeten zijn.

Een hoop nieuwe buren

WAT ZEGT IRISZORGWAT ZEGT IRISZORG
Wij zien jou als een mens die te ma-
ken heeft (gehad) met ontwrichting 
en leeft met de gevolgen daarvan. 
Hierbij hebben we oog voor de oor-
zaak van deze ontwrichting. Die ligt 
niet alleen op individueel vlak maar 
ook op collectief en maatschappelijk 
vlak. 

Soms is IrisZorg nog de enige plek 
waar je terecht kan. Je middelenge-
bruik en/of verslaving vallen op. Wij 
voorzien in je basale levensbehoeften 
en nog veel meer. Je doet er toe. Wij 
snappen hoe ontwrichting werkt, 
wat herstel is en dat je hier fasen in 
doormaakt. We zien herstel als een 
proces. Een proces dat begint bij 
jou en waar IrisZorg een stukje aan 
bijdraagt. Wanneer we je begeleiden, 
dan geloven we dat voor iedereen 
herstel mogelijk is en begeleiden we 
je op maat, deskundig en met plezier. 

Wij zijn niet voor één gat te vangen. 
Wij willen jou ontmoeten vanuit 
respect en betrokkenheid. Je bij je 

naam noemen omdat jij ertoe doet. 
Laat zien en horen wat jij nodig hebt 
en laat zien wat dat met je doet. We 
zoeken de nabijheid op om zaken die 
ertoe doen toegankelijk te maken. 
We gaan voor de kunst van het 
gewone. Je zorgt voor jezelf, komt je 
bed uit om te werken, draagt bij aan 
het huishouden en bent in contact. Je 
bent eigenaar van je eigen herstel. Wij 
lopen samen met jou op en bieden 
aan wat we kunnen aan begeleiding 
en behandeling. Altijd bieden we je de 
ruimte om te oefenen, jezelf te ont-
dekken, vaardigheden uit te breiden 
en je te sterken met je persoonlijke 
kwaliteiten

Tweeluik gemaakt door een bewoner. “Stars can’t shine without Darkness”

Mijn naam is Bert, 63 jaar oud. Ik heb twee kinderen. Mijn naam is Bert, 63 jaar oud. Ik heb twee kinderen. 
Een dochter, die is nu 23, en een zoon, die is nu 27. Ik Een dochter, die is nu 23, en een zoon, die is nu 27. Ik 
was ooit getrouwd. Ik werkte op een baggerschip op was ooit getrouwd. Ik werkte op een baggerschip op 
de Filipijnen. Daar trouwde ik een Filipijnse. Na 1,5 de Filipijnen. Daar trouwde ik een Filipijnse. Na 1,5 
jaar ging ik terug naar Nederland. Toen de papieren in jaar ging ik terug naar Nederland. Toen de papieren in 
orde waren, kwam zij ook naar hier. Uiteindelijk ben ik orde waren, kwam zij ook naar hier. Uiteindelijk ben ik 
gescheiden. gescheiden. 

Bij de scheiding ben ik gestopt  met werken. Het Bij de scheiding ben ik gestopt  met werken. Het 
baggerwerk betaalde goed en geld was nooit een baggerwerk betaalde goed en geld was nooit een 
probleem. Ik kreeg een dikke stapel bankbiljetten probleem. Ik kreeg een dikke stapel bankbiljetten 
mee. mee. 

Door de scheiding werd ik het huis uitgezet. Dan sta je 
ineens op straat. En kwam ik in de kroeg terecht. Aan de bar 
zat een man die mij vroeg: “Wat ga je nu doen?”. Ik zei: “Ik 
zou het bij God niet weten”. 
Hij had nog een caravan in de garage en die mocht ik heb-
ben. Die heb ik op een camping in de buurt gezet en daar 
ben ik toen gaan wonen. Ik kon aan de slag als beheerder op 
die camping. Dat heb ik twee jaar gedaan. Op een gegeven 
moment kreeg ik ruzie met iemand van de leiding en kon ik 
vertrekken.

Ik heb de caravan ergens anders neergezet. Hier een nacht-
je, daar een nachtje. Op een avond ben ik een keer heel erg 

dronken geworden en toen hebben mensen mij in een sloot 
gegooid. Het vroor die nacht 3 graden en ik weet nog dat ik 
naar boven kroop. Toen verloor ik mijn bewustzijn en werd, 
zwaar onderkoeld, wakker in het ziekenhuis. Ik moest daar al 
snel weg, want ik was niet verzekerd. 
Ik betaalde al lang geen rekeningen meer, die gooide ik ge-
woon weg. Ik dacht: “Ik ga m’n dag niet kapot maken”.

In maart 2010 kwam ik in de Hulsen. Ik woon hier heel graag. 
Ik hoef ook niet zo nodig naar buiten, ik woon liever binnen 
het hek. Doordeweeks werk ik bij de werkplaats. Op zater-
dag maak ik mijn kamer schoon en doe ik de was. Dekbed, 
hoesje van de kussens, kleding, alles. Ik maak altijd meteen 
schoon, klaar, in de kast en opgeruimd. Ik houd van gelijk 
schoon. 
Op de kast in de kamer staat een houten beeldje uit de Fili-
pijnen. Mooi houtsnijwerk. Het is een arend, met de vleugels 
uitgespreid. Dat is vrijheid.

Ik moet veel praten, dat helpt mij. Alcohol dempt je gevoe-
lens maar lost niets op. Vroeger, als er ook maar iets mis 
ging, spanning of zo, ging ik meteen meer drinken. Ik drink 
vanaf mijn 13e. Vroeger dronk ik een tray bier per dag. 24 
blikken van een halve liter. Om 6 uur ‘s ochtends had ik al 
een stuk of 4 biertjes op. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik 

ben leeg. Ik heb genoeg gedronken. Je bent constant gebon-
den aan die kutalcohol. Het lijkt een goede vriend, maar dat 
is het niet. Met mijn behandelaar ben ik de biertjes af gaan 
bouwen. Dat deden wij door iedere week 1 blikje per dag 
minder te krijgen. Ik zit nu nog op 2 blikjes per dag: 1 halve 
liter en een blikje van 33 cl. Die zet ik op de kast in de kamer 
en denk: ‘Vanavond ga ik die drinken.’ Ik stel het bierdrinken 
uit tot steeds later op de avond. De eerste drink ik zo rond 
20.30 uur, de laatste zo rond 22.30 uur. Ik moet zeggen ik 
voel me een stuk beter. 

Bij Iriszorg ben ik in budgetbeheer gegaan en sinds een jaar 
of 5 ben ik schuldenvrij. Dat is echt een bevrijding. Ik heb het 
bewijs bewaard. Ergens in de la ligt nog een kaart waarop 
staat: ‘U bent heden vandaag schuldenvrij’

Mijn beste maat sprong van de brug, 4 jaar geleden. Ik heb 
jaren met hem opgetrokken. Dat doet dan pijn. Op zo’n 
moment ben ik in staat om naar de winkel te gaan voor wat 
extra biertjes. Maar ik doe het niet. Ik denk wel eens: “Waar-
om heb je niet gepraat? Dan hadden we misschien kunnen 
helpen.”
Nu niet meer. Het zullen vraagtekens blijven.

Verhaal van Bert TEKST: Bert

Zondagmiddag 19 december 2021 is er in en rondom de Cenakelkerk weer het traditionele 

“KINDJE ZOEKEN”
Om 16.00 uur start het kerstconcert. Pieter Gijsberts geeft met meerdere muzikanten weer een sfeervol kerstconcert.  

Om ongeveer 16.30 uur  begint het spel vanuit de kerk. We gaan samen met Simon op zoek naar zijn weggelopen 
schaapje. Onderweg komen we een herbergier tegen die ons de weg naar een stal wijst, daar vinden wij niet alleen het 

schaapje…..

Na afloop komen we weer terug op het kerkplein om ons met warme chocolademelk bij het kampvuur te warmen.

Vergeet vooral niet verlichting, in de vorm van zaklantaarns of lampions, mee te nemen!

Wij zijn op zoek naar kinderen vanaf 5 jaar die een rol willen spelen tijdens het 
“ kindje zoeken ”! 

Je kunt je daarvoor vóór 3 december opgeven bij :
Jasmijn van Benthum 06-23562275 of Anita van Rijn-Rijnholt 06-38265524

e-mail: jasmijn_v_b@hotmail.com jasmijn_v_b@hotmail.com en of anitarijnholt@gmail.comanitarijnholt@gmail.com

Werkgroep  “kindje zoeken”

mailto:jasmijn_v_b%40hotmail.com?subject=
mailto:anitarijnholt%40gmail.com?subject=
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Piet Gerritszaal uitbreiden en de Dromedaris, het gebouw 
aan de ingang van het park, renoveren en geschikt maken 
voor allerlei activiteiten, zoals mindfullness, zen en yoga.”  

Van de twee hobbels die tot dusver alle plannen 
in de weg hebben gestaan zal de eerste naar 
verwachting op korte termijn worden opgelost: 
een transparante, open organisatiestructuur 
waarin eenheid van beleid, bestuur en toezicht 
is gerealiseerd. De tweede hobbel is vanouds de 
financiering. Toen in 1928 de Heilig Landstich-
ting was aangelegd was er geen geld meer om 
met de bouw van de grote Heilig Hart Basiliek 
te kunnen beginnen. Deze situatie heeft zich 
elke 20 tot 25 jaar steeds opnieuw voorgedaan. 
Wat er deze keer anders is? Het bestuur heeft 
een professioneel fondsenwervingsbureau in de 
arm genomen om founders, vrienden, dona-
teurs en subsidies te verwerven.  
De eerste stappen op het fondsenwervingspad 
zijn al gezet: in vervolg op de subsidie van de 
gemeente Berg en Dal, ligt er een aanvraag 
bij het Mondriaanfonds voor ontwikkeling en 

beheer van de collecties, de stichting Vrienden van Orienta-
lis heeft het Stiltepad mogelijk gemaakt en het ministerie 
van OCW heeft aanvragen in behandeling genomen voor 
financiering van de instandhouding van de monumenten en 
de realisatie van het landschapsplan. 

Als op 18 december het park de deuren mag openen voor het 
Feest van Licht staat de bezoeker een prachtige beleving 
te wachten. Alle dorpjes, de hoofdroute en de monumenten 
zijn prachtig uitgelicht. In het gerenoveerde hoofdgebouw, 
waar als vanouds de kerststallen te bewonderen zijn, kun 
je ook genieten van een kop koffie of een glühwein. Vanuit 
de tentoonstelling kijk je uit over het verlichte wandelpad. 
Direct vanuit het hoofdgebouw start het stiltepad, ofwel de 
donkere route. Hoewel de engelen van het pad gewoonte-
getrouw de weg wijzen is het zaak om een zaklamp mee te 
nemen. 

Meer Informatie: sietsejager@museumparkorientalis.nl,sietsejager@museumparkorientalis.nl, 
Aanmelden als vrijwilliger: 
https://www.museumparkorientalis.nl/vrijwilligers/https://www.museumparkorientalis.nl/vrijwilligers/

Hij verhaalt over de katholieke emancipatie die vanaf 1853 
vorm kreeg in heel Nederland en hoe die tot een hoogtepunt 
kwam in de omgeving Nijmegen. Vanaf begin 1800 had zich 
al een romantisch beeld van het Midden-Oosten ontwikkeld: 
het Oriëntalisme. Deze twee stromingen komen uiteindelijk 
bij elkaar in ons eigen Bijbels open luchtmuseum.
“Een museum ook met unieke landschappelijke kwaliteiten, 
waarin de gebouwen en dorpjes zich nestelen in de natuur. 
Het historisch perspectief, dat loopt van de Romeinen, de 
15de eeuwse mystici, de 19de-eeuwse katholieke emancipa-
tie tot de tweede wereldoorlog, geeft het gebied zijn waarde 
als spirituele ontmoetingsplek, als kruispunt van natuur en 
cultuur en als plek van conflicten en ecologische geheimen.”

Hamers schetst een duidelijker en breder perspectief dan tot 
dusver in alle toekomstplannen en -visies is beschreven. Het 
verhaal gaat nog steeds uit van de oorspronkelijke levens-
beschouwelijke waarden, maar is verbreed naar de huidige 
tijd: een eigentijdse ontmoetingsplaats waar alle mogelijke 
levensbeschouwingen een plek kunnen vinden. Een museum 
dat letterlijk en figuurlijk open staat voor iedereen die een 
zingevende verdiepingsslag in zijn of haar leven wil maken. In 
het kader van die openheid nodigde Orientalis de bewoners 
van Heumensoord op 28 november uit om alvast een kijkje 
te komen nemen. Een welkome en leerzame afleiding die de 
Afghaanse gezinnen zeer op prijs stelden. 

Het nieuwe, open ‘Cultuurpark Heilig Land’ is gebaseerd op 
de pijlers: landschap, educatie en verblijf. Voor het herstel 
van de ecologische waarde zijn het oude landschapsplan van 
Klaas Bomert uit 2011 en de adviezen van het SB4 bureau 
voor Historische Tuinarchitectuur opgepoetst en geactua-
liseerd. De bedoeling is om dezelfde beeldkwaliteit te ont-
wikkelen als die van het begraafpark. Er is hard gewerkt om 
het park toegankelijker te maken. In de loop van de komende 
jaren zullen bezoekers meer uitzichten ervaren; de wande-

lingen tussen de dorpjes en gebouwen zullen daardoor een 
stuk aantrekkelijker worden. Als eerste stap naar een open 
park is aan de buitenrand een oud pad opnieuw geopend: 
het ‘Stiltepad’, een wandeling van zo’n twee-en-een-halve 
kilometer die loopt aan de buitenrand van het park en wordt 
aangegeven met engelen van ‘hout-beeldhouwer’ Godfried 
Kleinsmann. Er wordt ook al gedacht om het park aan te 
sluiten bij het Romeinse Limespad.  

Het cultuurpark staat sinds enige weken open voor zo’n 20 
‘groene vrijwilligers’. Zij hebben de beschikking gekregen over 
een eigen kantine in de Syrische boerderij. Elke week op een 
vaste dag (woensdag) komen ze bij elkaar om in de tuinen te 
klussen.  
Om 9:00 uur staat de koffie op tafel en wordt de to-do lijst 
doorgenomen en aangevuld. Een man/vrouw of drie gaat 
vervolgens aan de slag in de kruidentuin; andere teams 
gaan naar de Romeinse tuin of het Atrium. Nu eens moet er 
worden gewied, dan weer geplant of gesnoeid. In de tuinen is 
altijd wat te doen. 

De heropening van het cultuurpark krijgt ook vorm in de ge-
bouwen. Deze zijn nieuw ingericht en klaar voor presentatie 
van de bijzondere collecties die lang in het depot opgeborgen 
waren. In het hoofdgebouw is veel ruimte gecreëerd door 
alle schotten en kleine kamertjes weg te halen. Achter het 
verwijderde timmerwerk kwamen elegante ramen met hoge 
spiegels aan weerszijden tevoorschijn. Daardoor ontstond 
een grote, open tentoonstellingsruimte met uitzicht over het 
landschap en een binnenterras voor het museumcafé. 

Walter Hamers: “Als pelgrim/bezoeker wil je ook overnach-
tingsmogelijkheden. We onderzoeken op dit moment de 
mogelijkheden voor een filosofenhotel aan de Meerwijkse-
laan, waar je je terug kunt trekken voor een retraite of een 
conferentie. Om de educatiepijler vorm te geven willen we de 

“Een maand na mijn start als bestuurder merkte ik dat ik gegrepen was door Orientalis. Die inspiratie zit 
hem vooral in drie mensen, Arnold Suys, Jan Stuyt en Piet Gerrits. Ik stel me voor dat zij elkaar ontmoet 
hebben in het vroegere Palestina en op het idee kwamen om mensen de mogelijkheid te bieden om een 
pelgrimsreis te maken in ons eigen land. De eerste geldschieter, mevrouw Vromans, kocht 37 ha van het 
Nieuwe Land, vooral omdat het gebied haar deed denken aan de heuvels rond Jeruzalem en maakte daar 
“Het Nieuwe ‘Heilige’ Land van.” Zo begint Walter Hamers zijn verhaal tijdens de ledenvergadering van 
Vrienden van Orientalis over recente ontwikkelingen en zijn ideeën om van Orientalis het “Cultuurpark 
Heilig Land” te maken. Voor een oud- bestuurder van Talis niet eens zo’n grote overstap naar OrienTalis.

Ontwikkelingen in Orientalis
TEKST: Jan de Koning  

Fietsen en wandelen via een app
Tijdens het dorpsfeest in augustus ontstond het idee van een platform voor fietsers en een voor wandelaars. 
Wat dat betekent? Zo’n platform is een groepsapp, waar je bij aan kunt sluiten via je mobiele telefoon. Wil je een 
eindje gaan fietsen, mountainbiken, of een lange-afstandstour maken, en zoek je gezelschap? Zet dan je plan op 
de groepsapp. Als er andere leden zijn die jouw voorstel zien zitten, kunnen ze even bellen of ‘appen’ en verdere 
afspraken maken. En samen fiets je verder. 

Aanmelden voor het fietsplatform: stuur een mail met je naam en telefoonnummer aan: fietsappHLS@gmail.comfietsappHLS@gmail.com.
Als je tijd en zin hebt om een wandeling te maken, lang of kort, mars- of meditatief tempo, in stilte of voor een 
goed gesprek, kun je dat op het wandelplatform zetten. 
Aanmelden voor het wandelplatform: stuur een mail met je naam en telefoonnummer aan: 
wandelappHLS@gmail.com.wandelappHLS@gmail.com.

mailto:sietsejager%40museumparkorientalis.nl%2C?subject=
https://www.museumparkorientalis.nl/vrijwilligers/
mailto:fietsappHLS%40gmail.com?subject=
mailto:wandelappHLS%40gmail.com?subject=
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Heilig Landstichting … 
een toekomstige 
“Blue Zone” via 
Positieve Gezondheid?
TEKST: Caroline Wienen-Poos

ALLEREERST: WAT IS EEN “BLUE ZONE”? ALLEREERST: WAT IS EEN “BLUE ZONE”? 
Een blue zone is een plek op de wereld waar mensen ouder 
worden dan gemiddeld, gezonder zijn én ook nog gelukkiger! 
Er zijn tot nog toe 5 blue zones in de wereld: in Okinawa 
(Japan), Loma Linda (Californië), Nicoya (Costa Rica), Ikiria 
(Griekenland) en Sardinië (Italië).
Wat maakt een plek op aarde tot een blue zone? Het blijkt 
dat een aantal factoren een rol speelt:

• Voeding: grotendeels plantaardig, weinig dierlijke eiwit-
ten en men stopt met eten wanneer er verzadiging is en 
niet ‘pas wanneer er niets meer bij kan’. (de 80/20 regel: 
eet 80% van de voor jou normale hoeveelheid)

• Bewegen: de mensen bewegen veel, maar ‘gewoon’, tot 
op hoge leeftijd. Zonder sportscholen of stappentellers.

• Zingeving: mensen hebben een leven en bezigheden 
die zij als zinvol ervaren en blijven tot op hoge leeftijd 
daarmee actief. Pensionering en stoppen met werk kent 
men vaak niet, wel doet men wat rustiger aan.

• Sociale inbedding: mensen maken deel uit van een 
sociale gemeenschap. Dat kan een dorpsgemeenschap 
zijn, een familieverband of een spirituele gemeenschap, 
maar het belangrijkste is dat ze niet eenzaam zijn.

Deze informatie heeft de Nederlandse Dr. Machteld Huber 
geïnspireerd om gezondheid niet langer als de afwezigheid 
van ziekte te zien, maar het ánders te benaderen: “Ge-
zondheid is te beschouwen als het vermogen van mensen 
zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van 
fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.”

U heeft wellicht al eens van “ikigai” gehoord: een Japanse 
zoektocht. Als je zoekt naar datgene dat jouw passie, missie, 
beroep en roeping verbindt dan heb je jouw ikigai gevonden. 
Het Japanse geheim voor een lang en gelukkig leven!
Het boek “Ikigai” was een bestseller. 

Positieve Gezondheid kan ertoe bijdragen dat mensen ook in 

Nederland in relatief goede gezondheid oud worden.
De Vereniging 50Plus heeft dit gedachtengoed al geadop-
teerd en is onlangs een beweegprogramma voor ouderen 
gestart:  “Uw gezondheid is GOUD waard!”
Er is een lezing gehouden waarna persoonlijk beweegadvies 
kon worden gevraagd. 

De Dorpsvereniging is eveneens geïnspireerd door het ge-
dachtengoed en wil in de komende jaren Positieve Gezond-
heid bewust integreren in de dorpsagenda. 

Hoe we dat gaan doen? We denken aan manieren om gezond 
en samen te bewegen voor álle leeftijdsgroepen, niet alleen 
sporten maar ook samen werken als vrijwilligers. Er is al een 
groep die tuiniert op het terrein van Orientalis. Ook is er veel 
te doen in en rondom het dorpshuis, de speeltuin, etc.
Samen kunnen we Heilig Landstichting steeds mooier ma-
ken!

PARTICIPATIEPARTICIPATIE
Ook denken we erover om themabijeenkomsten te organi-
seren waarin leefstijl aandacht krijgt. Verder willen we de 
participatie stimuleren d.m.v. kunst & cultuur samen met de 
kunstenaars in ons dorp.
De kwaliteit van leven en de kennis over gezondheid kunnen 
we bevorderen in combinatie met duurzaamheid. 

GEZONDE VOEDINGGEZONDE VOEDING.
We weten inmiddels dat je door middel van een gezond 
voedingspatroon, voldoende beweging én stoppen met het 
gebruik van (landbouw)gif (lees: Round-up!) degeneratieve 
(neurologische) aandoeningen, zoals de ziekte van Parkin-
son, kunt  voorkomen. 

We beseffen overigens wel dat we op dit moment voor een 
uitdaging staan met de realisatie hiervan omdat de pan-
demie ons beperkt in onze contacten, de organisatie van 
activiteiten en bewegingsvrijheid. 

Toch leek het ons goed om onze inspi-
ratie en onze goede voornemens op 
gebied van Positieve Gezondheid met 
u te delen. 

WILT U REAGEREN? WILT U REAGEREN? 
Dat kan op de website! Klik op de link 
en plaats uw reactie, tips, adviezen en 
opmerkingen. Ook als u een bijdrage 
wilt leveren door een thema-bijeen-
komst te organiseren bijv. zien we uw 
reactie heel graag tegemoet! 

Wilt u meer lezen over positieve ge-
zondheid? Kijk dan op www.iph.nlwww.iph.nl
Bent u al bereid om te werken aan 
uw positieve gezondheid: doe dan de 
test op:
https://mijnpositievegezondheid.nl/https://mijnpositievegezondheid.nl/ 
en kijk hoe uw gezondheidsweb eruit 
ziet.

Dit zogenaamde “spinnenweb” Posi-
tieve Gezondheid wordt veel gebruikt 
in het zorgdomein en in het sociale 

domein. Steeds meer huisartsen en 
praktijkondersteuners, maar ook 
maatschappelijk werkers, fysiothe-
rapeuten en medisch specialisten 
werken met Positieve Gezondheid, 
dat uitgaat van gezondheid, datgene 
waar we wél invloed op hebben! 

Kijk ook voor meer informatie op:
https://dorpsverenigingheiligland-https://dorpsverenigingheiligland-
stichting.nl/positieve-gezondheid/stichting.nl/positieve-gezondheid/

POSITIEVE
GEZONDHEID

“Gezondheid is te beschouwen als het vermogen van mensen “Gezondheid is te beschouwen als het vermogen van mensen 
zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van 
fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.”fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.”

http://www.iph.nl
https://mijnpositievegezondheid.nl/
https://dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/positieve-gezondheid/
https://dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/positieve-gezondheid/
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De Literaire Kring is eenmaal per maand in ons 
mooie dorpshuis de Bosduivel te gast.

Impressie van een bijeenkomst.Impressie van een bijeenkomst.
Op dinsdagmorgen druppelen vanaf 10.00 uur de 
leden binnen, allemaal wat ouder, levenswijzer 
en geestrijk. Wat ze gemeen hebben is hun liefde 
voor literatuur. 

Vandaag wordt het boek van Benedict Wells: 
“Het einde van de Eenzaamheid”, besproken. De 
levensgeschiedenis van drie kinderen die al jong 
hun ouders verloren.

Om 10.30 start de docent de bijeenkomst, veelal 
met een nadere toelichting op boek en schrijver.
Volgend op de presentatie komen de door de 
docent voorbereide vragen aan bod. 
De eerste hebben voornamelijk betrekking op 
literair technische aspecten van het boek zoals 
stijl, structuur, taal, etc. De lezers leggen in hun 
antwoorden ieder hun eigen accenten. Voor de 
een is de spanningsboog, voor een ander de taal, 
de structuur van het verhaal of de zinsbouw 
belangrijk.

Na de pauze gaan we in discussie over meer 
inhoudelijke vragen betreffende de geloofwaar-

digheid van het verhaal en wat deze geschiedenis 
ieder doet. 
Daarin merk ik een verandering in de deelname. 
Luisteren naar elkaar is boeiend. Ieder leest een 
boek vanuit zijn/haar eigen geschiedenis, legt 
andere accenten in de bespreking, vaak op basis 
van  ervaringen die door het boek weer wakker 
worden. Eigen belevingen, gebeurtenissen en 
daarmee verwante levenswijsheid komen aan 
bod. De reacties zijn veelal betrokken: spreekt 
de een gepassioneerd, een ander maakt ons 
deelgenoot van een deel van haar persoonlijke 
geschiedenis. 
Als deelnemer vind ik het zeer de moeite waard te 
merken dat velen bereid zijn iets van zichzelf prijs 
te geven. Mooi, bijna ontroerend is het deze groep 
vrouwen, bijna allen 70+, zo met elkaar in gesprek 
te zien. Liefde voor de literatuur blijkt een ingang 
om met elkaar voor een paar uurtjes het leven te 
delen.
Een jonge schrijver, hij kon ons aller kleinzoon zijn, 
bracht ons samen.

Dank aan de gastvrijheid van de Bosduivel.

P.S.: De Literaire Kring heeft momenteel helaas 
geen ruimte voor nieuwe leden.

DE PERIODE VAN ARNOLD SUIJS (1911-1941) DE PERIODE VAN ARNOLD SUIJS (1911-1941) 
EN KEES VAN BEEK (1942-1970)EN KEES VAN BEEK (1942-1970)

Heilig Landstichting is in 1911 opgericht door de geestelijke 
Arnold Suijs. Die wilde een devotiepark met kopieën van de 
gewijde plaatsen waar Jezus geleefd had en als bekroning 
een grote H. Hartbasiliek in de geest van de Sacré Coeur te 
Parijs. 
Suijs kreeg medewerking van de kunstenaar Piet Gerrits en 
de architect Jan Stuijt. 
De laatste leverde het uiteindelijke ontwerp voor de Cena-
kelkerk die in 1915 werd ingewijd, tegelijk met de inge-
bruikname van pastorie en klooster en de opening van het 
devotiepark (afbeelding 1).

Het devotiepark werd opgezet in drie delen. Het verborgen 
leven van Jezus in Bethlehem en Nazareth; het openbaar 
leven met de preken en wonderen en de cyclus van lijden, 
dood, opstanding en hemelvaart in Jeruzalem. In de jaren 
1916-1918 werden de Hemelvaartskoepel en de H. Hartkapel 
gebouwd, werden de calvarieberg, de geboortegrot en het 
herdersveld aangelegd en werd een begin gemaakt met het 
dorp Nazareth en de  kruiswegstaties.  
Het devotiepark trok al snel duizenden bezoekers zodat 
het voor uitgevers interessant werd om ansichtkaarten 
van de Landstichting in de handel te brengen. Alles wat 

gerealiseerd was werd in beeld gebracht. Series kaarten 
verschenen er van Weenenk en Snel uit Den Haag, Brinio uit 
Rotterdam en Schaefer’s uit Amsterdam. 

De Nijmeegse warenhuizen bleven niet achter. Isaak Glaser, 
eigenaar van een flinke Bazar op de hoek van Houtstraat 
en Hezelstraat, de Wilhelminabazar, de warenhuizen van 
Van der Borg en van Van Eenennaam, ze hadden alle-
maal kaarten van de Landstichting in hun assortiment, in 
monochroom bruin, in kleur, los en in mapjes van 10 of 12. 

Heilig Landstichtingin ansichtkaarten (1) TEKST: Huub Schoot

afbeelding 1: Cenakelkerk, klooster, pastorie en museum, ansicht-
kaart Brinio, Rotterdam

afbeelding 2:Heilig Hartmonument, ansichtkaart Van der Borg, 
Nijmegen

afbeelding 3: Processie voor de gerechtspoort, ansichtkaart Van der 
Borg, Nijmegen 

De Literaire Kring TEKST: Marijke Gelauf

RaadselRaadsel
Wie weet waar deze, in hout uitgesneden, tekst op deze 
foto te vinden is?

Stuur je oplossing op een contactformulier op de web-
site van de dorpsvereniging onder vermelding van: 
• Omschrijving van de plek waar de tekst te vinden is,
• Je naam en adres.

De inzendingstermijn loopt tot 1 januari 2022.

De eerste die het raadt wint een vleermuishuisje. De eerste die het raadt wint een vleermuishuisje. 

http:// www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl
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Bezoek onze website 
www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nlwww.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl voor 
de meest actuele informatie over de verschillende 
evenementen en activiteiten.

Afrikamuseum
Kerstatelier XL | Creatieve familieactiviteiten
dagelijks van 11.30 tot 16.30 uur 
Geen koning is groter dan het licht | 
Verhalenvoorstelling:
26, 28 en 30 december, 2, 4, 6 en 9 januari van 13.00 
en 14.30 uur
Museumtour Inspirerend Afrika 
2 en 9 januari van 12.00 en 14.00 uur

Let op: 25 december en 1 januari is het museum 
gesloten. Op maandag 27 december en maandag 3 
januari is het museum extra open.

Orientalis
Feest van licht
18 december 2021 tot 9 januari 2022. 
Buiten: lichtroute en donkerroute; binnen: 
kerststallencollectie. 
Opening Feest van licht
17 december door kinderen die vooraf de donkerroute 
lopen met lampionnen. Aanmelden via https://
feestvanlicht.nl/

Cenakelkerk
Kindje Zoeken
19 december, 16.00 tot 17.30 uur. 
Programma: Kerstconcert | Kindje Zoeken | 
Kampvuur met chocolademelk.
Let op: vergeet niet eigen verlichting mee te nemen 
(zaklantaarns of lampion).

Dorpsvereniging 
Heilig Landstichting
Vanwege de pandemie beperken we ons tot het 
noemen van de te verwachten activiteiten in de loop 
van 2022. Kijk voor de definitieve data regelmatig op 
onze website of lees het maandelijks verschijnende 
Oorbelletje.  
www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nlwww.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl

Kerstwensenboom
Er zal voor Kerst binnenkort weer een 
kerstwensenboom bij De Boog verschijnen die 
versierd kan worden met kaarten en (zelfgemaakte) 
kerstballen.
Nieuwjaarsreceptie
Deze was gepland voor 8 januari, maar zal GEEN 
doorgang vinden. We zullen met elkaar klinken 
tijdens de algemene jaarvergadering.
Algemene Jaarvergadering
Deze zal rond 5 maart 2022 gehouden worden. De 
Dorpsvereniging bestaat dan 15 jaar. Na afloop van 
de ALV houden we een verjaardagsfeestje. 
Dorpslunch
Iedere 1e woensdag van de maand van 12.00 uur tot 
14.00 uur in restaurant de Rozenhof. Reserveren via 
uw straatcontactpersoon.
Ondernemersnetwerk HLS
Iedere eerste vrijdagmiddag van de maand om 17.00 
uur in de Bosduivel, aanmelden via de website. Na 
afloop een “duivels lekker hapje” om 18.00 uur.
Het Duivelspotje, een maandelijkse maaltijd voor 
dorpsbewoners
iedere eerste vrijdagmiddag van de maand om 18.00 
uur in de Bosduivel, aanmelden via de website.
PubQuiz
tweemaal per jaar in de Bosduivel, aanmelden met 
een team van 4 personen via de website.

Werkgroep Duurzaamheid 
Plannen voor 2022
Snoeiworkshops
 Winter- en lentesnoeiworkshop o.l.v. Bertjan Koster, 
hovenier en bosbouwkundige. 
Groenactiviteit
een zaterdagdagdeel in mei; groen- en tuin-
activiteiten (planten en zaden, snoeien, 
composteren/ dorpscompostbak, bijen in eigen tuin, 
afkoppelen regenwater etc.). 

AGENDA
Opmerkelijk daarbij is dat de kleurkaarten soms mierenzoet 
waren ingekleurd, hetgeen overigens niet ongebruikelijk was 
in die tijd (afbeelding. 2). 

De Landstichting bracht zelf ook kaarten in omloop. Op de 
achterzijde van de kaarten stond de titel van het afgebeelde 
monument vermeld in vijf talen: Nederlands, Frans, Duits, 
Engels en Italiaans. Het geeft wel aan dat de ambities van 
de stichting groot waren. De kaarten werden verkocht in 
het Jeruzalemhuis dat vanaf 1918 werd verhuurd aan Rudolf 
Bless. Die was eigenaar van de religieuze kunsthandel Sier 
Uw Huis op de Berg en Dalseweg, waar hij overigens ook de 
kaarten van de Heilig Landstichting verkocht.

Voor pater Suijs was het devotionele aspect van het park 
van primair belang: er vonden dan ook processies, kruiswe-
goefeningen en missen plaats, op het kerkplein, en op de 
begraafplaats waar inmiddels tal van grote kruiswegstaties 
waren aangelegd. En dat zag men op diverse kaarten terug 
(afbeelding 3).

De Landstichting was niet alleen een devotiepark voor ge-
lovigen, maar ook een aantrekkelijk uitje voor wie in de regio 
Nijmegen ontspanning zocht. Bij de VVV’s in de regio  werd 
er dan ook de nodige reclame voor gemaakt. Vandaar dat er 
allerlei toeristische kaarten van de Landstichting circuleer-
den, vooral panorama’s waar aan de horizon altijd het witte 
complex van kerk en klooster boven de bomen uittorent 
(afbeelding 4).  

Midden jaren dertig wilde de leiding van de Landstichting 
meer kwaliteit in de ansichten en er werd contact opgeno-
men met Van Agtmaal, een fotograaf uit Baarn. Hij maakte 
een serie fraaie foto’s die jarenlang door de Landstichting 
verkocht werden. 

Arnold Suijs, die 31 december 1941 overleed, werd opgevolgd 
door de montfortaan Kees van Beek. Die loodste de Heilig 
Landstichting de oorlogsjaren door en zorgde er nadien voor 
dat de opgelopen schade kon worden hersteld. Vervolgens 
kon eindelijk het derde deel van het park worden gereali-
seerd, gewijd aan het openbare leven van Jezus, aan zijn 
preken en wonderen. In 1951 werd het complex De Bergre-
de ingewijd (afbeelding 5), en verder ontwierp Piet Gerrits 
groepen met Jezus en de Samaritaanse, de verloren zoon, de 
zaaier en de goede herder. Ook deze ontwikkelingen weer-
spiegelden zich in de ansichtkaarten. De ingekleurde toeris-
tenprentjes van voor de oorlog verdwenen uit het repertoire. 
Dat paste niet meer in de sfeer van ambitieuze katholieke 
emancipatie. De bekwame fotograaf Martien Coppens werd 
gevraagd een serie foto’s te maken. Toch rezen er in de jaren 
vijftig steeds meer vragen. Was een devotiepark nog wel 
van deze tijd? Zou een zo moeilijk te onderhouden park niet 
veel te duur worden? Het antwoord kwam in de periode van 
pater Ben Kieuwe. 

afbeelding 4: Panorama met Cenakelkerk en klooster, 
P.M. van Eenennaam, Nijmegen

afbeelding 5: De Bergrede, ansichtkaart Casa Nova   

http://www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl
https://feestvanlicht.nl/
https://feestvanlicht.nl/
http://www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl
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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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Burendag
zaterdag 24 september. Start van de vijfde 
vegetarische week met lokale producten, het 
bijpassend kookboekje en speciale aandacht voor 
kinderactiviteiten.
Duurzame energie
Informatie over woning-verduurzaming, 
energiebesparing, isoleren, eigen energie opwekken, 
etc. We proberen de Duurzame Dorpentour door te 
laten gaan op een eerder tijdstip in 2022.
Inzamelpunt voor luiermateriaal
Sinds 1 juli haalt de Dar luiers en 
incontinentiemateriaal gescheiden op. We willen 
stimuleren dat ook in ons dorp een inzamelpunt 
komt.

Werkgroep Bewegen 
Plannen voor 2022
Programma Positieve Gezondheid: zie elders in deze 
Oorschelp. De specifieke activiteiten zullen we tijdig 
aankondigen.

• Er is een wandelplatform in de vorm van een 
groepsapp aangemaakt. Kijk op de website 
wanneer je hierbij wilt aansluiten.

• Er is een fietsplatform in de vorm van een 
groepsapp aangemaakt.

Kijk op de website als je je hierbij wilt aansluiten. 

Werkgroep Jong 
Plannen voor 2022
De activiteiten voor de kinderen worden via 
een speciale groepsapp gedeeld. Wil je je hierbij 
aansluiten?  Scan dan onderstaande QR!

• Gratis Open les op zondag 9 januari om 14.00 uur.
• Het Starterstraject begint in 2022 op donderdagavond 15 januari en eindigt op 17 februari, mits avondbijeenkomsten dan zijn toegestaan.
• Doorgaande Zengroepen op maandagavond en dinsdagavond 19.45-21.30 en op woensdag- en vrijdagochtend 09.45-11.30. Instromen 

altijd mogelijk. Begindata:10,11,12, en14 jan.
• Wij werken overdag met een strikt corona-protocol. Maximaal acht mensen inde zendo, verder online. De avondgroepen zijn tot nader 

order alleen online.
• Inloopzazen en Dana Daisan. Daisan: persoonlijk onderhoud. Elke laatste zondag van de maand tussen10.00 en 11.30 uur. Deze service is 

op basis van Dana: Je bepaalt zelf of en wat je betaalt.
• 30NOW Jaarproject ‘LEEF! 365 dagen mindful’ van 1 januari tot 31 december 2022.
• Weekendsesshin 6 t/m 8 mei in de Pauenhof
• Zomersesshin van 17 t/m 21 augustus in De Pauenhof.

Zen uit het hart – meditatie die werkt
voor zentraining en personal coaching

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

zencentrum                  nijmegen

Zenmeditatie is de moed en de kracht leren kennen van de ‘zoheid’, noem het aanvaarding. Van daaruit kun je opgewekt het 
avontuur van je eigen leven aangaan. Zen is daarvoor open  doen. Wil je die eerste ervaring beleven, kom dan naar onze 

gratis open les en doe mee aan ons starterstraject van vijf bijeenkomsten.

(advertentie)

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
https://www.zennijmegen.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?  

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

http://www.rozenhof.nl
http://www.kekdnl.nl
https://www.kk.nl
http://www.pullesmakelaardij.nl
http://inqasa.nl
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ColumnColumn Dick Verstegen

Duurzaamheid
Voordat ik in mijn onderwerp duik, eerst even 
twee berichten van het front: we hebben als HLS-
gemeenschap inmiddels, mede dankzij Walter en Sietse, 
weer een prima relatie met Orientalis, waar de Syrische 
boerderij trefpunt voor vrijwilligers is geworden. 
Doe mee, het is leuk! En het Cenakelpoortje? Nou, 
de omgevingsdienst zal de vergunning voor het eind 
van het jaar wel verlenen, hoor ik van Bert Peters, en 
dan kan volgend jaar met de heroprichting begonnen 
worden. Mooi toch? 

Van Zorgzaamheid (Oorschelp 60) naar Duurzaamheid. 
De Duurzame Dorpen Tour ging niet door, maar 
intussen heb ik mijn licht opgestoken. Dat kostte 
weinig energie, want Jan, mijn overbuurman, weet er 
veel van. En ik heb aan ons contact een soort slogan 
overgehouden: willen wij ons huis redden, dan moeten 
wij iets aan ons huis doen. Dat klinkt cryptisch maar 
dat is het niet. Het eerste en veruit belangrijkste 
huis is onze planeet, de broedstoof waaruit wij zijn 
voortgekomen. Het tweede huis is onze woning van 
hout, steen en ijzer. Dat omhulsel moet energie-armer 
om de aarde te redden.

Als goede Hollanders vinden we vast dat dit niet te 
veel moet kosten. Nou, en dat is les 1, begin dan met 
echte besparing: vermindering van je energieverbruik 
door betere isolatie. Zo gek is het dus opeens niet 
dat de gemeente ons een bon van 40 euro geeft om 
isolatiemateriaal te kopen. Misschien gaat het ons niet 
om die vier tientjes, maar worden we er iets wakkerder 
van. Haal je hele huis door de isolatiescan en geef er 
nog wat meer aan uit. Het mes snijdt aan twee kanten. 
Op die manier beperk je namelijk ook echt je CO2-
uitstoot. Zorg er, als het koud is, dus zoveel mogelijk 
voor dat warmte je huis niet verlaat en verdiep je in 
mogelijkheden om warmte terug te winnen. Altijd in 
evenwicht met effectieve ventilatie. 

Wil je een volgende stap zetten, dan komen 
zonnepanelen en warmtepompen in beeld. En bij 
warmtepompen volgt les 2. Om te beginnen heeft 
zo’n pomp energie nodig om te kunnen werken. In de 
tweede plaats kun je, als het flink gaat vriezen, niet om 
een hybride systeem heen: bijverwarming met gas. Ten 
derde moet je, voor een goed functionerende pomp, 
eigenlijk vloerverwarming als uitgangspunt nemen. 
Tenslotte: ze produceren geluid. Als we straks allemaal 
in ons mooie dorp een warmtepomp hebben, dan hoor 
je nog eens wat… Reken op rond 40 DB per pomp. Als je 
dan ons dorp binnen fietst, kom je in een warm bad van 
diepe bromtonen terecht. Dus zoek een geluidsarme 
oplossing.

Pas op, en dat is les 3, voor de verleiding om een extra 
zwembadje in de tuin aan te leggen omdat je toch 
zonnepanelen en een warmtepomp hebt. Want dat is 
per saldo het vergroten van je energiegebruik.  

Maar als je de ontdekkingstocht wil aangaan, dan 
levert dat aangename resultaten op: voor het klimaat 
en voor onze portemonnee. Jan had in 2017 een 
uitgangssituatie met: gasgebruik 2.500 m3, elektriciteit 
3.300 kWh, maandbedrag € 200, energielabel C.  Na 
het doen van € 28.000 aan investeringen zag de 
eindsituatie in 2020-2021 er als volgt uit: gasgebruik 
450 m3, elektriciteit 235 kWh, maandbedrag € 45 - € 50, 
energielabel A, energiebesparing 75%. Terugverdientijd 
15 jaar. 

Wil je het nu echt een keer oppakken allemaal, ga dan 
te rade bij onze werkgroep Duurzaamheid, die zich 
ook bezighoudt met slim watergebruik en gezonde 
voeding. Of bij de gemeente Berg en Dal,  via de site en 
bijvoorbeeld de trefwoorden duurzaamheid en energie-
transitie.


