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van de redactie

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

In dit feestelijk nummer, want ons aller dorpsvereniging bestaat
15 jaar, veel lezenswaardigs over de festiviteiten rondom dit
jubileum. Het programma van de jubileumbijeenkomst van de
Dorpsvereniging op 24 september staat ook uitgebreid in dit
nummer.

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, Vera Mattijssen (vanuit de Dorpsvereniging).
Jan Lücker (vormgeving)
De redactie behoudt zich het recht voor om
aangeleverde teksten in te korten of redactioneel te
wijzigen. Altijd in overleg met de schrijver(s).
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CONTACT:
Andreaslaan 29,
6564 AT Heilig Landstichting
E: oorschelphls@gmail.com
AANLEVEREN FOTO’S BIJ ARTIKELEN:
* Zo groot mogelijk, maar minimaal 150dpi op
gewenste grootte van afdruk.
* Stuur foto’s als losse bestanden (dus niet in een
Word document).
* Afbeeldingen in kleur als JPG-, PNG-, of als PDFbestand.
ADVERTEREN:
De Oorschelp wordt (mede) mogelijk gemaakt door de
volgende adverteerders:
Marcel Krijgsman, In De Blauwe Druif, Klopper
& Kramer, KEK dnl, InQasa, Health, Coaching &
Consult, Rozenhof, Bazuin Zonwering, Delahaije,
Zencentrum Nijmegen, Coby, Pulles Makelaardij.
Wilt u ook adverteren in De Oorschelp?
Dat kan. Neemt u hiervoor contact op met
oorschelphls@gmail.com
MEER INFORMATIE:
www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl

Ook treurnis want ons gewaardeerd redactielid Caroline
Wienen gaat ons verlaten. Caroline was ons vaste lijntje met
het bestuur van de Dorpsvereniging. Zij neemt afscheid als
bestuurslid van de Dorpsvereniging en daarmee ook van de
redactie. Caroline, wij danken je voor al je inzet en zien je
natuurlijk terug bij je andere activiteiten binnen ons dorp!
Carolines plaats is ingenomen door Vera Mattijssen die meteen
haar stempel drukt op dit nummer door een interview met haar
nieuwe buren en een prachtig verhaal over haar fietstocht naar
Santiago de Compostella.
En verder leest u weer een mooie aflevering van Forever
Young, meer nieuwe buren en Flynn de hond die kan schrijven.
De vegetarische receptenestafette ontbreekt niet, evenals
de agenda, de column van Dick Verstegen, nieuws van de
Vereniging 50+ en een overzicht van wat er te doen is in de
Bosduivel.
En met een enthousiast voorwoord van de voorzitter van de
Dorpsvereniging, Tom Smit.

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

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: de Dorpsvereniging viert feest.
(foto: Marcel Krijgsman)

van de
voorzitter
15 jaar!
We zijn inmiddels 15 jaar oud. Midden in onze
puberteit en dus actief en steeds weer op zoek
naar een feestje. En dat gaan we organiseren
op zaterdag 24 september!
Je vindt er alles over in dit nummer van de Oorschelp. Ga vooral even het Dorpshuis in om de
fototentoonstelling te bekijken waarin je de
15-jarige geschiedenis aan je voorbij ziet trekken. Geweldig!
Er zijn talloos veel mensen die aan de wieg gestaan hebben van onze vereniging en die vereniging verder op de rit hebben gezet en uitgebouwd. En daar zijn in de loop der tijd allerlei
initiatieven uit voortgekomen. Wat te denken
van de Vereniging 50 Plus en het Oranje Comité
en van de Stichting die het beheer en onderhoud heeft van ons dorpshuis. Maar ook de
Jeu-de-Boules-baan met het clubje van een
man of zes tot acht dat er elke dinsdagmiddag
in elke weersomstandigheid staat te spelen.
En vergeet de golfspelers met hun toernooi in
september niet. En natuurlijk het Sinterklaasfeest, Koningsdag en het Jeu-de-Boules-lanen
toernooi en de populaire openluchtbioscoop.
We hebben vele ups maar ook downs gekend.
Ruzie, harde woorden en meningsverschillen
maar ook veel lol, vriendschap en
saamhorigheid. Noaberschap staat ook hier
centraal. Kijk maar naar de inhoud van onze
twee dorpsapps.
Mensen vertrekken, nieuwe mensen komen.
Feesten vanwege het slagen voor examens of
in verband met geboortes en huwelijken of een
indrinkfeest na de verbouwing.

En ook in ons dorp is er eenzaamheid en zijn er
echtscheidingen, ziektes en begrafenissen.
Het leven voltrekt zich in ons, door ons en om
ons heen. De Cenakelkerk met haar mooie beierende klokken (inmiddels als verborgen schat
onderdeel van het Grootste museum van Nederland met haar schitterende koepel en mozaïeken), het begraafpark maar ook Orientalis
en het voormalige klooster aan de Carmelweg
geven daar fysiek en mentaal gestalte aan.
Ons dorp vernieuwt zich en zelfs de drinkwaterleiding, het gasnet en de elektriciteitskabels
worden langzamerhand vervangen. Ineens
was het zover. Als dorp tasten we nog steeds
in het duister als het om de planning en de
kwaliteit van de uiteindelijke afwerking gaat,
maar er wordt in ieder geval hard aan gewerkt.
En zo is de cirkel rond. Over 15 jaar is ons dorp
weer een stukje mooier, groener en ouder en
zijn er beslist weer mensen die de fakkel over
hebben genomen en verder dragen.
De toekomst is aan ons en onze kinderen en
kleinkinderen. Laten we vooral voor dat nageslacht ons best blijven doen in saamhorigheid,
vriendschap en zorgzaamheid met en voor elkaar.
Veel plezier op 24 september!

Tom Smit,
voorzitter Dorpsvereniging
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Nieuwe bewoners*
Jane Klein en Peer Trepels | Nijmeegsebaan 59

“We voelen ons toch wel eens ‘aan de andere kant’ (van de Nijmeegsebaan). Je steekt zomaar niet
eventjes de drukke weg over, dus dat blijft wel een barrière,” vertelt Peer Trepels op het terras achter het
monumentale huis met uitzicht op de bossen van Pro-Persona. Het duurde dan ook meer dan 4 jaar voor
de Oorschelp aan de voordeur stond. Het heeft Peer er niet van weerhouden zich in het dorpsleven te
storten als lid van de Werkgroep Duurzaamheid en als kersverse energiecoach. TEKST: Jan de Koning
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Jane kwam vanuit Nijmegen en Peer vanuit Beuningen naar
Heilig Landstichting, hoewel ze eigenlijk nog steeds een
beetje in Nijmegen wonen; de gemeentegrens met Nijmegen
loopt dwars over het dakterras. Tot ze hier kwamen wonen
hadden zij ieder een eigen plek. “We hebben ervoor gekozen
om apart te blijven wonen tot dat ieders kinderen het huis
uit waren en we elkaar goed genoeg kenden om het er op
te wagen.” Jane (62) heeft twee dochters en Peer (69) twee
zoons, een dochter en twee kleinkinderen. “Nu ze het huis
uit zijn, hebben zij ieder hun eigen leven; ze komen elkaar
wel eens in de stad tegen en gaan dan samen naar het café.”
Peer studeerde politicologie in de roerige jaren zeventig. Met
een behoorlijk links activistisch verleden, was hij een blauwe
maandag lid van Groen-links. “Maar die Jolande Sap ging mij
veel te veel de neo-liberale richting uit, net als de meeste
andere partijen trouwens. Wat mij betreft is dat de doodsteek geweest voor de Nederlandse politiek: één pot nat
qua vrije marktdenken. Ik ben allergisch voor opportunisme,
achterkamergekonkel en vriendjespolitiek. “ Nee, erg positief
over het politieke circus is Peer niet en al helemaal niet over
de bruine rechterkant ervan. Aan de andere kant ziet hij ook
dat er best veel bereikt is. “Kijk naar de problematiek rond
milieu en klimaat. Vroeger werd je uitgemaakt voor geitenwollen sok, maar nu zijn de meeste weldenkende mensen
zich ervan bewust dat er iets moet gebeuren en begint men
zich zelfs onderhand zorgen te maken of het niet te laat is.”
“Ik ben gaan studeren met het idee bij te dragen aan een
eerlijker, gelijkwaardiger en vreedzamer wereld. Vanuit
dat idee ben ik onder andere jarenlang actief geweest in
de stroomgroep ‘Stop Kernenergie.’” Nog steeds is Peer
faliekant tegenstander. Hij heeft zijn afstudeerscriptie
zelfs gewijd aan de relatie tussen kernenergie, politiek en
de rol die technologische en economische belangen daarin
spelen. Geen eenvoudig onderzoek, maar zowel toen als nu
nog even actueel en relevant. Na een paar jaar actief in de
wetenschapswinkel rolde Peer het onderwijs in. Eerst als

docent politicologie en uiteindelijk als studentendecaan aan
Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch. De hoge idealen als
wereldverbeteraar hebben inmiddels realistischer proporties
gekregen, maar zijn streven ‘om een bescheiden bijdrage te
leveren aan de klimaat-, duurzaamheid- en energieproblematiek’ blijft.
Jane studeerde enkele jaren psychologie, maar stapte toch
over naar een creatief beroep. Zij studeerde in ‘89 af aan de
Kunstacademie Artez in Arnhem en begon samen met haar
toenmalige echtgenoot een bedrijf in grafische vormgeving.
Na de scheiding nam zij de zaak over en intussen is ze al
jaren eenpitter in haar bureau grafische vormgeving, Optima
Forma. “Of het nu kleine bedrijven zijn of grote organisaties. Hun problemen blijven hetzelfde. Mijn zorg is ervoor te
zorgen dat ze professioneel overkomen en herkend worden,
dat anderen begrijpen wat ze doen en dat hun boodschappen gelezen en begrepen worden.” De ontwikkelingen in de
grafische techniek en in de markt hebben elkaar de afgelopen jaren in razend tempo opgevolgd. De jaren negentig
waren van goud; maar daarna kwamen de crises in 2004 en
2008 die ervoor zorgden dat het bureau moest inkrimpen en
dat Jane andere technieken, producten en diensten moest
ontwikkelen. “Ik houd van puzzelen en wil graag de kern uit
een opdracht halen. Of dat nu gaat om een logo voor een
non-profit organisatie, of om een clubblad van de tennisvereniging. Op een gegeven moment ligt de bevrediging meer in
de toepassing van je vaardigheden dan in het verdienmodel.”
Die tennisvereniging heeft nog wel een rol gespeeld toen
Peer en Jane naar een gezamenlijk huis op zoek waren.
Jane: “Op mijn wensenlijstje stond in elk geval dat ik binnen
15 minuten fietsen van de tennisbaan van Avanti ’55 wilde
wonen”. Voor Peer lagen de wensen meer op het vlak van
ruimte en tuin. Behoorlijk wat ruimte. Voor zijn racefiets,
motor, mountainbike, gereedschap en verzameling muziekinstrumenten. Een elektricien die kwam klussen en dat allemaal zag verzuchtte: “uw man heeft wel heel veel hobby’s!”

“Nou ja,” vult Peer aan, “het meeste is wel wishfull
thinking; het komt er nogal eens niet van.”
Hoe dan ook, Peer is sinds hij gepensioneerd is
zeker niet in het zwarte gat gevallen. “De activiteiten in HLS en de maatschappelijke betrokkenheid
van dorpsbewoners sprak mij erg aan. Ik had wel
interesse in de Heemkundekring – als kind wilde
ik aanvankelijk archeoloog worden -, maar heb me
uiteindelijk aangesloten bij de werkgroep Duurzaamheid.” Tijdens de organisatie van de Duurzame Dorpentour raakte Peer ook betrokken bij het
Duurzaamheidscafé van de gemeente Berg en Dal
en volgde hij de training voor energiecoach.
“Die cursus was erg nuttig en ik ben ervan overtuigd geraakt dat de energievoorziening te kwetsbaar is om aan de vrije markt over te laten. De
overheid zou daar veel meer regie in moeten
nemen. “ In zijn rol als energiecoach is Peer al bij
enkele mensen thuis geweest. De ongelijkheid die
hij aantreft is wel een belangrijk punt van aandacht. “Als je het geld hebt, kun je investeren in
warmtepompen, zonnepanelen en privé-zwembaden, terwijl mensen in de sociale woningbouw
nog zitten met slechte isolatie, een tochtend huis
en een gigantische energierekening. Samen met
de andere energiecoaches zijn we dan ook aan het
bekijken (samen met de gemeente) hoe we juist de

mensen met lage inkomens en hoge energiekosten,
die zich geen warmtepomp en Tesla kunnen veroorloven, kunnen bereiken en adviseren.”
Op dit moment buigt Jane Peer’s enthousiasme in
een andere richting. “Zonder dat hij iets vermoedde
hebben we hem, toen hij met pensioen ging een
cursus bij de Nederlandse Bijenhouders Vereniging
(NBV) gegeven. Daar hoorde natuurlijk ook een
bijenkast met volk bij, een bijenpak en een paar
boeken.” Sindsdien is Peer - naast alle andere activiteiten- ook nog (hobby)imker. “Alleen het praktijkgedeelte ging vanwege corona de mist in. Maar
door schade, schande en goede adviezen heb ik veel
geleerd over bijen, volken, koninginnen en honing
slingeren. Het is fascinerend om te zien wat die
bijen ervoor moeten doen om de honing bij elkaar
te brengen en hoe ze collectief volkomen zelfsturend zijn. Het enige vervelende is dat ik allergisch
blijk te zijn voor de steken, maar ik heb wel het
gevoel dat ik weer een steentje bij kan dragen aan
de biodiversiteit.” Hoewel het meeste voor de bijen
zelf moet blijven, hebben ze samen toch ook al
aardig wat potjes met honing gevuld en trots geeft
Peer me een potje mee met een logo, dat natuurlijk
door Jane is ontworpen. Hoe de honing heet? “Holy
Honey”.
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Jubileum Dorpsvereniging
Op zaterdag 24 september willen we
als dorp het 15-jarig bestaan van onze
dorpsvereniging vieren. Het is dan ook de
landelijke Burendag! Dus een uitstekende
gelegenheid voor een feest in en rond de
Bosduivel. Wat gaat er allemaal gebeuren?
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Het jubileumfeest zal worden opgeluisterd met muziek,
allerlei activiteiten en een kinderprogramma. Natuurlijk is
er ook een vegetarisch buffet en de start van de jaarlijkse
vegetarische week. De Dorpsvereniging, het Oranjecomité
en de werkgroep Duurzaamheid hebben de organisatie op
zich genomen. Als hoofdthema’s hebben we gekozen: een
terugblik op de geschiedenis van de Dorpsvereniging en een
vooruitblik naar een groene toekomst van ons dorp.
In het kader op pagina 8 vindt u het volledige programma.
Tot 20 september kunt u zich via
de QR code aanmelden.
Maar u kunt natuurlijk ook direct
naar de website gaan: dorpsverenigingheiliglandstichting.nl en
klikken op het evenement van
24 september.

15 Jaar Dorpsvereniging
In 2006 ontstond een initiatief om te komen tot wat
genoemd werd: ‘een wijkvereniging’. De vereniging - onder leiding van Tineke van de Brug - noemde zichzelf ‘het
Voorlopig Platform Heilig Landstichting’. In het voorlopige
bestuur waren alle verenigingen en organisaties vertegenwoordigd, zoals de twee ‘buurthuizen’ (‘t Bosduiveltje en ‘t
Zaaltje), de Stichting van Ploeg tot Heilig Landstichting, het
Oranje Comité, de Vrienden van het Bijbels Openluchtmuseum, de woningbouwvereniging Oosterpoort, de Zonnebloem,
de Katholieke Bond voor Ouderen, de Heilige Boontjes (voor
jongeren) en de buurtkrant ‘De Kakelbabel’.
Omdat iedereen zijn zegje wilde en moest doen zaten er
maar liefst 12 dorpsgenoten in het bestuur. De Kakelbabel
gaf aan dat zij moesten stoppen wegens financieringsproblemen en bij gebrek aan mankracht. Via een enquête

werd de belangstelling voor een dorpsvereniging gepeild en
kregen de dorpsbewoners de vraag om een naam voor de
Nieuwsbrief te bedenken.
En op de stralende zonnige zondag 11 maart verscheen
de derde Nieuwsbrief: ‘Oorschelp’, een naam bedacht door
Hans Cramer, die daarmee een appeltaart won.

het jubileumfeest. Onze eerste focus ligt bij het herstel van
de biodiversiteit in onze tuinen en in het openbare groen
om ons heen. De hoofdvraag daarbij is: “hoe kan mijn tuin
bijdragen aan de biodiversiteit in Heilig Landstichting?”
Om een antwoord te krijgen op deze vraag, dagen we iedereen uit mee te helpen een lijst samen te stellen van alle
inheemse planten en insecten die in onze tuinen te vinden
zijn. Je kunt meedoen aan de inventarisatie van planten en
insecten in je tuin door de app ‘obsidentify’ op je telefoon te
downloaden. Deze app zoekt aan de hand van een foto om
welke plant of insect het gaat. Oefen alvast in je eigen tuin.
Op de 24ste september maken we een start met de officiële
lijst! En met liefhebbers oefenen we de obsidentify app.

Bijenhotel

Op de 24ste willen we bij de bloemenweide van de Bosduivel
samen met dorpsbewoners van alle leeftijden een bijenhotel
bouwen. Waarom een bijenhotel? Solitaire bijen zijn ongelooflijk belangrijk voor de natuur. Zonder bijen geen bestuiving, zonder bestuiving geen vruchten.

Groen Verbindt

De kersverse Dorpsvereniging publiceerde in 2007 als doelstelling ‘...de belangen te behartigen van huidige en toekomstige bewoners in de ruimste zin...’ Daar hoort ook bij: het
bevorderen van ontmoeting tussen en kennismaking met
dorpsbewoners en het stimuleren van sociale verbondenheid en betrokkenheid door middel van het organiseren van
activiteiten voor jong en oud.
Nog steeds is bevordering van onderlinge verbondenheid
en betrokkenheid een belangrijk thema. In de Dorpsagenda
2019 - 2023 noemden de bewoners van HLS als belangrijkste uitdagingen: ‘de versterking van de dorpsgemeenschap,
natuur en groen, en aandacht voor duurzaamheid’. Ook in
dit jubileumjaar en voor de komende periode wil de Dorpsvereniging samen met de werkgroep Duurzaamheid inhaken
op deze thema’s onder het motto ‘Groen Verbindt’. Op het
jubileumfeest van 24 september staat daarom een aantal
op duurzaamheid gerichte activiteiten centraal.

Biodiversiteit in onze tuin

De alarmerende berichten over de afnemende biodiversiteit
zal niemand ontgaan zijn. Biodiversiteit is essentieel voor
het in stand houden van ecosystemen, planten, dieren en insecten, en daarmee van een gezonde leefomgeving. In Heilig
Landstichting willen we in het verlengde van de gemeentelijke aanpak een lokaal biodiversiteitsprogramma ontwikkelen
en uitvoeren. Het initiatief komt van de Werkgroep Duurzaamheid. De start van het programma vindt plaats tijdens

Zaadbommetjes

Met kinderen uit het dorp gaan we zaadbommetjes maken.
We vragen aan jullie, bewoners van ons dorp, om het zaad
van inheemse planten uit jullie tuin te verzamelen en op 24
september mee te nemen naar de Bosduivel. Met klei en
het zadenmengsel maken de kinderen “bommen” voor hun
eigen tuin, maar ook om uit te delen aan andere bewoners.
Zo’n bolletje klei met zaad, op een open plekje in de zon/half
schaduw, met een regenbuitje erop, kan zomaar volgend jaar
zomer een bloemrijk hoekje opleveren. In het kader staat
een lijst met zaden waaraan je kunt denken

Zaden van inheemse (bos) bodemplanten
voor de zaadbommetjes hiernaast.
Helen van de Ven geeft hieronder aan welke zaden je
kunt verzamelen uit het veld of eigen tuin:
- bieslook (allium schoenoprasum)
- bosandoorn (stachys sylvatica)
- bos-vergeet-mij-nietje (myosotis sylvatica)
- dagkoekoeksbloem (silene dioica)
- daslook (allium ursinum)
- donkere ooievaarsbek (geranium phaeum)
- duizendblad (achillea millefolium)
- gewone salomonszegel (polygonatum multiflorum)
- gewone smeerwortel (symphytum officinale)
- groot kaasjeskruid (malva sylvestris)
- judaspenning (lunaria annua)
- koninginnekruid (eupatorium cannabinum)
- look-zonder-look (alliaria petiolata)
- maarts viooltje (viola odorata)
- margriet (leucanthemum vulgare)
- oranje havikskruid (pilosella aurantiaca)
- stengelloze sleutelbloem (primula vulgaris)
- stinkend nieskruid (helleborus foetidus)
- struikhei (calluna vulgaris)
- teunisbloem (oenothera)
- vingerhoedskruid (digitalis purpurea)
- wilde akelei (aquilegia vulgaris)
- wilde bertram (achillea ptarmica)
- wilde hyacint, boshyacint (hyacinthoides non-scripta)
- wilde marjolein (origanum vulgare)
- zwarte toorts (verbascum nigrum)

Vegetarische Week

Op 24 september start de vijfde editie van de vegetarische
week van Heilig Landstichting. Ook een lustrum dus!
Daarom zou het extra mooi zijn als uitgerekend deze editie
een record aantal deelnemers meedoet. Zo kunnen we als
dorp historie schrijven. Wat we overigens als voorloper van
de landelijke vegetarische week toch al deden.
Er verschijnt opnieuw een uniek receptenboekje waarin al
het heerlijks zonder vlees en vis is uitgeschreven. Dus je
hoeft het niet allemaal zelf te verzinnen. Ook kun je er weer
voor kiezen om een productenpakket voor de hele week te
bestellen of zelf de boodschappen te doen. Wij zorgen in elk
geval voor de boodschappenlijst.
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Dit jaar hebben we afspraken gemaakt met natuurvoedingswinkel ‘Van Nature’ uit Nijmegen om alle boodschappen voor de productenpakketten te verzorgen, zodat er geen
aanvullende boodschappen meer gedaan hoeven te worden.
Een tweepersoonspakket voor de hele week kost € 55,00 ;
een pakket voor 4 personen kost € 90,00.

En hoe verder?

Na het jubileumfeest en de vegetarische week willen we blijvend aandacht besteden aan de biodiversiteit. Elk seizoen
publiceren we in de Oorschelp een bijzonder thema op het
gebied van biodiversiteit aan de hand van een of meerdere
activiteiten, zoals een lezing, een buurtmaaltijd, een excursie, of een telling. Voorbeelden van thema’s zijn:
• Wat leeft er in een eik? (presentatie over insecten, 		
dieren, parasieten, etc)
• Wat vliegt en fluit er in de tuin? (tentoonstelling van
vogelfoto’s door dorpsgenoten)
• Wat betekent een vijver voor de natuur? (excursies 		
naar tuinen met vijvers)
• Hoe smaakt mijn tuin? (over eetbare planten, 		
moestuinieren en permacultuur)
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Meedoen? Graag!

Wie iets klaar wil maken voor het vegetarisch buffet, mee
wil helpen tijdens het buffet, met de inrichting van het
bijenhotel, of de productie van de zaadbommetjes kan
zich aanmelden via de website. Iedere hulp wordt op prijs
gesteld. En natuurlijk is iedereen, van jong tot oud, van harte
welkom op 24 september bij de Bosduivel.

PROGRAMMA JUBILEUM
DORPSVERENIGING

Op zondag eten wij pannenkoeken tijdens het
middageten. Voor oma maken wij altijd extra gezonde
pannenkoeken, eventueel met een salade. Oma vindt
ze ook heel lekker. Probeer zelf maar.

12:30 – 14:00 u.

Jeugdactiviteit

14:00 u.		

Dagaftrap met koffie en 		

Spinaziepannenkoekjes
met burrata

24 september

			gebak (voorzitter)
14:30 u.		

Opening fototentoonstelling

15:00 – 17:00 u.

Bouwen van bijenhotel

16:00 – 16:30 u.

Presentatie programma 		

			biodiversiteit
16:30 – 17:00 u.

Start vegetarische week

16:30 – 17:00 u.

Aperitief: Jubileumborrel

17:00 – 19:00 u.

Vegetarisch buffet

Ingrediënten (4 personen):
voor de pannekoeken
•
•
•
•
•
•

75 gram jonge spinazie
20 gram boekweitbloem
3 eieren
500 ml amandelmelk
olijfolie
peper en zout

Voor de salade
Bestuur Dorpsvereniging, Bestuur Bosduivel, Werkgroep
Duurzaamheid, Oranje Comité
Tom Smit, Jochem van der Staaij, Han van Wijk, Anna Mourits, Vera Mattijssen, Caroline Wienen, Jaap Festen, Jan de
Koning, Wim de Vries, Wim Wispelweij, Marga van Schalkwijk, Lies van Campen, Mireille Nefkens, Peer Trepels, Helen
van der Ven, Tiny Wigman, Philip Wolbert

•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 gram Burrata
2 courgettes
120 gram erwten
120 gram tuinbonen
handje verse munt
handje bladpeterselie
2 eetlepels limoensap
2 eetlepels olijfolie
peper en zout

vegetarische
recepten
estafette
•
•

pannenkoeken warm in de oven.
Spoel de courgettes en snij ze met een spiralizer of mandoline
in slierten. Blancheer de erwtjes en tuinbonen, giet af en laat
ze schrikken onder ijskoud water.
Meng de courgetteslierten met erwtjes en tuinbonen en voeg
limoensap en olijfolie aan toe. Kruid met zout en peper en
meng.

Smakelijk eten!
Ilse Godijk - van der Geld
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Bereiding
•

Wielertalent van lokale bodem

E

va van Agt was deze zomer uitgebreid in het
nieuws omdat zij als kersverse profwielrenner
meteen mee mocht naar de Tour de France
Femmes die eind juli 2022 gereden werd. De
nu 25-jarige Eva is geboren en getogen in Heilig Landstichting. Tegenwoordig woont ze in Maastricht, maar
nog steeds maakt ze regelmatig trainingsritjes vanuit
haar ouderlijk huis. “Het was geweldig om de Tour mee
te maken, ook al was het super hectisch en zwaar”, zegt
ze over haar deelname aan de Tour de France. Een week
later stond ze alweer aan de start van de Ronde van
Scandinavië waar ze 13e werd.
Onze felicitaties voor Eva en haar ouders Frans en Judith, en veel succes gewenst met haar verdere wielercarrière!

•

Verwarm de oven op 50C. Maak het
pannenkoekenbeslag. Mix de bloem met de
eieren, de amandelmelk, de spinazie en de
peterselie tot een homogeen lopend deeg. Kruid
met peper en zout.
Verwarm de olijfolie in een flensjespan. Bak
pannenkoeken van het spinaziebeslag. Hou de

MAATJE WORDEN
FORTE WELZIJN is op zoek naar mensen die een paar
uur in de week tijd hebben en hulp kunnen en willen
bieden. Op dit moment is er vraag naar ondersteuning
geven aan mantelzorgers of extra handjes in en om
huis. Forte Welzijn matcht vrijwilligers aan iemand die
hulp of gezelschap erg op prijs stelt.

Een Forte maatje is iemand die er is als gezelschap, om
samen iets te doen of bijvoorbeeld praktische hulp te
bieden.
MEER INFORMATIE
Geïnteresseerd of meer weten? Neem contact op met
Hanneke Klievink, medewerker maatjes van Forte Welzijn. 06-13198559 of hanneke.klievink@fortewelzijn.nl
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Nieuwe bewoners**

Michiel Waltman, Marienella Holleman, Tim, Milo en Senna | Koning Davidlaan 26
Koning Davidlaan 26 is het huis links van het pad waarlangs dagelijks vele dorpsgenoten en andere
wandelaars het bos in gaan. Vanaf de weg slingert een grindpad naar de voordeur aan de zijkant van
het huis. Als Michiel me binnen laat in de woonkamer klinkt er even vervaarlijk geblaf van Senna, een uit
de kluiten gewassen 1-jarige Rhodesian Ridgeback. “Ze is behoorlijk waaks geworden sinds we haar als
puppy kregen,” vertelt Marienella lachend, terwijl ze Senna toch schijnbaar moeiteloos op haar plaats
houdt. De rest van de avond horen we haar niet meer. Goed opgevoede hond, zo lijkt mij.
TEKST: Vera Mattijssen
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In de woonkamer hangen vlaggetjes. Tim (11), die samen
met Milo (9) naar het jeugdjournaal zit te kijken, is net jarig
geweest. Er is nog zelfgemaakte verjaardagstaart en daarmee zetten we ons aan de tafel op het terras, waar hoge
bomen zorgen voor weldadige verkoeling bij de huidige 30
graden. Aan de grote eettafel binnen hadden we ook niet
kunnen zitten want die wordt geheel in beslag genomen
door een Lego trein circuit. En daarmee hebben we meteen
een gemeenschappelijke hobby te pakken van Michiel en de
beide jongens.
Michiel (43) is afkomstig uit Brabant, en Marienella (42) uit
Lent. Ze leerden elkaar ruim 20 jaar geleden kennen toen
ze beiden in Nijmegen studeerden. Sinds een jaar wonen
ze nu op de Koning Davidlaan. “Blijkbaar hebben we iets
met lanen”, zegt Michiel, “want hiervoor woonden we op de
Vossenlaan en daarna op de Voorstadslaan in Nijmegen. Dat
laatste leek een prima plek, maar eigenlijk vrij plots ontstond de behoefte aan een grotere tuin, waar bijvoorbeeld
de jongens konden voetballen. De nabijheid van de stad
vonden we ook belangrijk. En zo kwamen we op Heilig Landstichting”. En daar bevalt het allen heel goed. De jongens,
die ondertussen zijn aangeschoven beamen dit. “Het is hier
gewoon fijn wonen en lekker rustig”, aldus Tim.
Na de verhuizing zijn Tim en Milo, zoals ze ook het liefst
wilden, op de jenaplanschool de Lanteerne in Hees gebleven.
“Het is maar 20 minuten fietsen”, zegt Milo. Dat doen ze ’s
ochtends samen met Marienella, die dat combineert met de
tocht naar haar werk. Ze hebben nog niet echt vriendjes gemaakt in Heilig Landstichting, maar zijn al wel op voetbal bij
de Trekvogels, en op tennis bij Quick aan de Nijmeegsebaan.
“Wat hebben jullie gedaan op vakantie?”, vraag ik. En dan
komt er een enthousiast verhaal over Schotland. “We
hebben altijd graag gereisd, met z’n tweeën, maar ook toen
de kinderen nog klein waren bleek dat best goed te gaan.

Zo hebben we veel mooie landen gezien”, zegt Marienella.
“Maar nu willen we eigenlijk niet meer vliegen, en zo kwam
de keus op een reis met auto en boot naar Schotland”, valt
Michiel bij. “Het is er heel mooi en groen, en je kunt er raften“, vertelt Milo.
En vervolgens blijkt de gedeelde liefde van de familie voor
Harry Potter hen ook naar Schotland gedreven te hebben,
met de landschappen daar die gebruikt zijn voor de gelijknamige films, met de kastelen, en het Glenfinnan Viaduct (zie
foto) waar de Zweinstein Express uit Harry Potter overheen
reed. En laat nu diezelfde Zweinstein Express hier thuis als
Lego modeltrein op de eetkamertafel staan! De jongens
hollen nog naar hun kamers om mij hun Lego boeken van
Harry Potter te laten zien. Maar daarna is het voor hen
bedtijd.
En wat doen Michiel en Marienella in het dagelijks leven?
Michiel studeerde ontwikkelingsstudies en deed de lerarenopleiding voor docent maatschappijleer. Nu werkt hij al een
tijd bij Cito in Arnhem, aanvankelijk als toetsdeskundige voor
de examens maatschappijwetenschappen in het voortgezet
onderwijs, en nu als onderwijskundig onderzoeker. Eén dag
in de week gaat hij naar Arnhem, maar de rest werkt hij van
huis uit. Dat maakt dat hij met name degene is die we met
Senna kunnen zien wandelen. “En door Senna heb ik best al
wat mensen uit het dorp hier leren kennen”, aldus Michiel.
En hij haalt ook de jongens ’s middags van school.
Marienella heeft bedrijfskunde en economie gestudeerd. Zij
heeft eerder bij een commercieel bedrijf gewerkt maar de
non-profit sector ligt haar meer. Nu is zij manager bedrijfsvoering bij het Leo Kannerhuis in Nijmegen, een specialistisch GGZ behandelcentrum voor jongeren tot 23 jaar met
autisme en eventueel psychiatrische- en gedragsproblemen.
Dat dit haar goed bevalt blijkt wel uit haar stralende gezicht
als ze hierover vertelt: “ik werk daar met een heel gemotiveerd team. En het is een uitdaging om de vaak bijzondere

kwaliteiten die mensen met autisme
kunnen hebben, te zien en tot hun recht
te laten komen” .
Daarnaast is het voor haar een genoegen om er op de fiets naar toe te kunnen
gaan. “Het is ook nog een heel mooi
terrein, als een groene postzegel achter
Bedrijventerrein Neerbosch, waar vroeger
het kinderdorp Neerbosch heeft gelegen”.
Zijn er dingen die ze zelf nog graag vermeld hebben? Marienella: ”jazeker, dat we
ons huis als een open huis beschouwen,
waar we graag mensen ontvangen. We
houden van koken en bakken, en hopen
dit jaar, na een stop vanwege corona,
onze jaarlijkse tapas avond rond Kerst
weer te kunnen organiseren voor onze
vrienden en hun kinderen. Dat is inmid-

dels een traditie van meer dan 10 jaar
“. “Het leuke is dat Tim ook van koken
houdt”, zegt Michiel. “Vanochtend had hij
met Milo American pancakes met aardbeien gemaakt toen ik terug kwam van
het wandelen met Senna “, waarbij hij niet
zonder trots een foto van de pancakes op
zijn mobiele telefoon laat zien.
“En verder nog leuk om te weten”, voegt
Marienella toe, “dat Milo en ik samen op
pianoles zijn gegaan een paar maanden
geleden, en dat Milo veel sneller gaat dan
ik”.
Tijd om het gezellige samenzijn af te
ronden, maar niet nadat we nog even de
Zweinstein Express op de eetkamertafel
van dichtbij bekeken hebben.
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Vereniging 50 Plus Heilig Landstichting
ACTIEF BEWEGEN IN DE BOSDUIVEL
VOOR ALLE INWONERS VAN HLS

Op dinsdag 30 augustus starten de volgende lessen:

•
•
•
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Pilates om 9.00 uur:
€ 96,-- voor leden van de Ver.50+, niet leden €112,-Sportief Wandelen om 10.30 uur:
€ 80,-- voor leden van de Ver.50+, niet leden€ 96,-Bewegen voor 70+ om 11.00 uur:
€96,-- voor leden van de Ver.50+, niet leden€112,--

ERELIDMAATSCHAP VOOR FRANS GEERTSEN

Op 2 augustus jl. werd Frans 90 jaar en hij heeft namens de
Vereniging 50Plus een erelidmaatschap ontvangen. Velen
van u kennen hem en weten dat hij zijn hele leven al overal
bij betrokken is in ons dorp en zo ook bij onze Vereniging.
Hij heeft zich hiervoor vele jaren (en nog) ingezet, waarvan
ook een drietal jaren in het bestuur. Reden genoeg om hem
erelid te maken

Neemt u deel aan zowel Pilates als aan Sportief Wandelen
dan krijgt u korting.
Leden van de Ver.50+ betalen €150,-- en niet leden betalen
€180,--.
Na afloop van de lessen staat altijd de koffie voor u klaar.
De kosten van deze 16 lessen zijn berekend tot en met
december.
Natuurlijk kunt u lid worden van de Vereniging 50Plus voor
€30,-- per jaar en de kosten voor het lidmaatschap heeft u
er al snel uit!
Het is mogelijk dat u eerst een proefles neemt. Voor
informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met
Hans Bartels, jhhbartels@kpnmail.nl of 06-20245760.

Frans Geertsen
met de oorkonde
van zijn
erelidmaatschap
van de Vereniging
50Plus

DE KOFFIE STAAT KLAAR
VOOR ALLE INWONERS VAN HLS
DIGITAAL CAFÉ IN DE BOSDUIVEL VOOR
ALLE INWONERS VAN HLS

De Vereniging 50Plus start binnenkort in samenwerking
met Seniorweb het ‘Digitaal Café’ in de Bosduivel. Met al uw
digitale vragen kunt u daar gratis terecht, maar u moet dan
wel lid zijn van Seniorweb. Dit “Digitaal Café” is open op elke
2e dinsdag van de maand, te beginnen op dinsdagochtend
13 september van 10.00 - 12.00 uur.

Elke 2e en 4e donderdagochtend van de maand om 10.30
uur kunt u gezellig koffie komen drinken in de Bosduivel,
helemaal gratis! Door een goede samenwerking met de
Bosduivel, de Dorpsvereniging en de Vereniging 50Plus krijgt
u deze aangeboden, omdat wij ontmoeting alle drie hoog
in ons vaandel hebben staan. Dus kom gerust en ontmoet
onze bewoners.

De HLS Hondenestafette

maak kennis met: Flynn – de stokkensjouwende hond
Zo, ik heb van Meia de Ridgeback, die u kent uit de vorige Oorschelp, de
hondenestafette-stok gekregen. En dat werd tijd ook, want als er een hond in dit dorp is, die
van stokken houdt, dan ben ik dat wel. Gelukkig wist Meia dat en ik ben erg blij dat ik mijn stokkenverzameling ermee kan uitbreiden. Ik verzamel ze namelijk allemaal: lang, kort, dik, dun… het maakt
me niet uit. Mijn baasjes grappen weleens dat ze de open haard ermee kunnen opstoken.
TEKST: Ester en Nanco

Ik ben dus Flynn en ik woon met mijn
baasjes aan de Pauluslaan. Toen
ik hier als kleine pup kwam wonen,
elf jaar geleden alweer, was ik de
zevende in het gezin. Inmiddels is het
wat rustiger geworden, omdat mijn
baasjes Madelief, Imke en Mees op
kamers zijn gegaan. Nu woon ik nog
met Marije, Simon en Thilo in huis.
U herkent mijn bazin Marije vast wel
aan haar fleurige leggings waarin ze
met mij rondwandelt door het dorp
en in het bos. Heerlijk huis is het
trouwens hoor, maar helaas hebben
ze een houten vloer en dat ligt toch
niet zo lekker. Als we dus met zijn allen film gaan kijken, sleep ik mijn mat

ernaartoe om lekker zacht liggend te
kunnen meekijken. Heerlijk, zo samen
met zijn allen!
Naast mijn baasje heb ik nog twee
grote vrienden. De eerste is opa, daar
ben ik zo dol op! Ik heb hele goede
herinneringen aan de tijd dat hij met
Banjer, de grote herder, bij ons langskwam. Zijn bezoekjes doen me altijd
denken aan die goede oude tijd en
daar word ik zo vrolijk van. De tweede
is mijn grote vriendin, onze oppas.
Zij weet wat een hond nodig heeft:
brokjes, stiekem nog meer brokjes
en nog meer lekkers. Tja, het gevolg
is wel dat ik de rest van de week op
rantsoen moet, want mijn baasjes
willen wel dat ik een gezond gewicht
houd. Elk voordeel heeft zijn nadeel…
Elf jaar geleden dus werd ik geboren
als een kruising tussen een herder en
een labrador. Dat verklaart wel een
beetje hoe ik in elkaar zit. Mijn voorliefde voor stokken heb ik van mijn
herdervader geërfd en mijn liefde
voor ons gezin van mijn labradormoeder. Nou ja, misschien komt de liefde
voor mijn gezin wel door hun goede
zorgen. In mijn nest ben ik
namelijk ziek geworden en ondanks
dat kwam Marije me ophalen en heeft
ze toen zo goed voor mij gezorgd dat
ik weer helemaal opknapte. Ik ben zo
blij met zulke baasjes!

En mijn naam, Flynn, die komt uit de
serie ‘The librarian’. Er moest best
lang nagedacht worden voordat er
consensus was tussen al mijn baasjes, maar ik ben er tevreden mee. Ik
heb nog even samen met hond Meia
gegoogeld, maar we konden het karakter Flynn niet terug vinden, u wel?
Dan hoor ik het graag!
Tegenwoordig ben ik dus al een dame
op leeftijd. Ik heb nog best wel energie, maar al die balletjes die ze voor
me willen gooien… Poeh! De eerste
keer ren ik er dan nog maar enthousiast achteraan, maar daarna mogen
ze lekker zelf de bal ophalen. Dat doet
me denken aan een verschil tussen
mijn baasjes.
Als Marije mij uitlaat, neemt zij het
voortouw en is de route vaak lang,
maar mijn andere baas kent de weg
in het bos nog steeds niet zo goed.
Dus leid ik hem via de kortste weg
terug naar mijn mandje, stiekem best
wel fijn! Dus eigenlijk laat ik hem dan
uit….
Nu zal ik eens even denken aan wie ik
de hondenestafettestok zal doorgeven, ik zorg in ieder geval dat deze
niet in de open haard terechtkomt.
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FOREVER YOUNG

een ontmoeting met:

Sjef Stekelinck
TEKST en FOTO: Jan de Koning

18 augustus, Pauluslaan 23. De hal hangt vol tekeningen, portretten en landschappen. “Mijn vrouw hield
er van”, heet Sjef me welkom. “Dit is een zelfportret van Josephine, mijn dochter. En dit hier is geschilderd
door Rachel, mijn vrouw. Dit landschap uit Zeeuws-Vlaanderen komt nog van mijn ouders”. Al pratende
geeft Sjef een rondleiding in de hal die hij voortzet in de kamer. Met zijn 94 jaar levenservaring weet hij
veel te vertellen en is helder van geest.
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Een echte familieman, blijkt tijdens de rondleiding. Aan de
hand van een fotocollage vertelt Sjef over zijn drie dochters,
zes kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Van iedereen
weet hij opleiding, beroep, woonplaats en de individuele
bijzonderheden te noemen. “Vroeger waren het ‘gewone’ namen, zoals Ria, Josephine of Fleur, maar tegenwoordig zie je
heel andere soorten: Boaz, Billie, of Jorge Juna.” De een heeft
in bijna alle landen van Europa gestudeerd, de ander is jurist,
maar verzeild geraakt in de kunst, de volgende is goudsmid
geworden of runt een instituut waar buitenlanders Nederlandse les krijgen.
Ook in de kamer een groot aantal schilderijen, tekeningen,
foto’s en aquarellen: een ets, gekregen van de gemeente
Nijmegen voor zijn werk bij de oprichting van het ROC, een
Deventer stadsgezicht, een cadeau van toen hij bij Salland
wegging en een Marieke van Nimwegen, gekregen van zijn
moeder, ‘omdat hij in Nijmegen ging wonen’. “Onze kinderen studeerden alle drie in Nijmegen, en hun moeder, mijn
Rachel, wilde persé in de buurt wonen. Toen zij in 1979 dit
huis in Heilig Landstichting zag was de zaak direct duidelijk.
‘Jij gaat dat huis gaan kopen’, zei ze beslist. Rachel is geboren
onder de rook van Brugge en opgegroeid in Vlaanderen, waar
ik haar heb gezocht en gevonden. Rachel had veel smaak en
had zo haar eigen manier van inrichten; sinds haar overlijden
enige jaren geleden is het hier allemaal hetzelfde gebleven.
De oorlog heeft bij Sjef een diepe indruk nagelaten. “In het
begin van de oorlog, nota bene op mijn verjaardag werden
we gebombardeerd door de Duitsers. De Stuka’s strooiden
hun bommen op nog geen honderd meter van ons huis”.
Vooral het laatste jaar was traumatisch, toen de opmars van
de geallieerden stokte en de bevrijding van Zeeuws-Vlaanderen en de Scheldemond op zich liet wachten. “We hebben
zes weken vol in de vuurlinie gelegen en werden dit keer
gebombardeerd door de geallieerden. De biezen waren onder
water gezet en een broer van opa die daar varkens had

lopen, kwam met twee beesten vragen om onderdak. We
‘staken’ die in de schuur en ik moest ze eten geven. Maar
een paar dagen later kreeg die schuur een voltreffer. Van de
varkens was niks meer terug te vinden.”
“Omdat we in een straat woonden waar hard om werd
gevochten, vertrokken we naar een oom die een kuil in
de wei had gegraven en afgedekt met boomstammen en
stro. En de tantes die meekwamen zaten er de hele nacht
rozenkransen te bidden, terwijl de explosies de aarde deden
trillen en ons overdekten met de grond waarmee de kuil
was afgedekt. Toen moesten we weer verhuizen naar een
boerderij waar we met zo’n driehonderd mensen in lege
varkenshokken sliepen. Na de bevrijding gingen we terug
naar huis met mijn vader in de kruiwagen, omdat hij aan een
ernstige ischias leed. De eerste nachten sliep ik op zolder en
nam vanwege de regen een paraplu mee.”
De beschrijvingen van zijn leven voor en tijdens de oorlog
geven een levendig beeld van die tijd. “Wij hadden thuis een
kledingzaak en een naaikamer. Daar maakten Madeleine
en Marie, de naaisters, de kleren, waarvoor mijn moeder de
patronen getekend had. Op zondagen ratelden rijke boeren
in een sjees met hun vrouw erin en een luxe paard ervoor
naar ons dorp. Na de kerk kwamen de vrouwen bij ons om
de maat te laten nemen, een kledingadvies te vragen, of om
kleren te passen, terwijl de mannen naar het café gingen,
voor een glaasje en voor de (boog)schutterij. Ja, mijn moeder
stond in aanzien en had gezag. Naar haar werd geluisterd.
Mijn vader kookte, deed het huishouden en hielp in de winkel. En ‘s zondags naar de schutterij. Samen met mijn vriend
maakte ik boten van lege brandstoftanks die door overvliegende bommenwerpers waren afgeworpen. En met mijn
vader voeren we de kreken in om paling te vangen.
‘s Winters vingen we die door grote takkenbossen in wakken
te zetten die we in het ijs hadden gehakt en waarin de paling
naar lucht hapte. “

“In die tijd maakte ik de HBS af. Ik reed op een
fiets met vaste banden, gemaakt van versleten
autobanden, naar school in Oostburg. Maar direct
na de HBS had ik genoeg van Zeeuws-Vlaanderen
en wilde er weg, zo gauw mogelijk. De goedkoopste en kortste studie was vliegtuigbouw in
Haarlem waar ik het eerste jaar mocht overslaan.
Dus dat ging ik doen”. In Haarlem kwam Sjef in
een kosthuis bij een hoofdonderwijzer. “Ze hadden daar al 9 kinderen dus één kostganger extra
maakte niks uit.” Op zijn drieëntwintigste ging
Sjef aan de slag bij Philips. “Daar moest ik meteen
weer naar school voor een bedrijfsopleiding. Ik
mocht na de opleiding zelf rond kijken in het bedrijf en kiezen waar ik zou willen werken.”
In zijn veertigjarige carrière heeft Sjef in veel verschillende bedrijven gewerkt. Het maakte daarbij
niet uit of het over elektronenbuizen, kwaliteitscontrole, regelapparatuur, een kranten- of een
diepdrukkerij ging. Wat hem vooral bezighield was
de organisatie. “Toen ik bij Kluwer ging werken,
had ik nog nooit een drukkerij van binnen gezien.
Maar ze zeiden daar: ‘drukkers hebben we genoeg,
we hebben een reorganisator nodig’. Ik ben altijd
geïnteresseerd gebleven in wat er in een organisatie leeft, hoe je een organisatie kunt optimaliseren en vernieuwen, waar je met een bedrijf
naar toe wilt en hoe je de medewerkers in een

bedrijf het idee geeft dat ze er op vooruitgaan.”
Vanuit die brede ervaring weet Sjef de onderlinge verschillen tussen organisaties haarscherp
aan te geven. “Bij de ene organisatie kwam de
directeur zelf regelmatig even op de werkvloer
kijken en een praatje maken met medewerkers.
Ik heb ook een baas gehad bij wie ik blijkbaar in
de smaak viel. Die nam me mee naar recepties en
dan zorgde ik dat hij weer thuis kwam als hij wat
te diep in het glaasje gekeken had. Bij een stage
op Schiphol bleef iedereen op zijn eigen hiërarchische plek en was er weinig contact tussen de
verschillende organisatielagen. En toen ik bij Shell
op een practicumplek werd gedropt was al snel
duidelijk dat er helemaal niemand in mij geïnteresseerd was.”
Zo buitelen de verhalen over elkaar heen en roept
het ene verhaal weer herinneringen op aan het
volgende. “Toen ik directeur werd in Wageningen
kreeg ik een chauffeur in uniform die mij om half
acht kwam halen. Dat vond ik helemaal niks dus
ik zei dat hij zijn gewone kleren moest aandoen
en in dat uniform mocht ie voor mijn part de tuin
gaan doen.” Dan lopen we nog even de tuin in.
“Ja,” besluit Sjef ons gesprek, “voor mij is het allemaal nog alsof het gisteren gebeurd is.”
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Op 2 mei vertrok onze dorpsgenoot Vera Mattijssen met een vriendin voor een fietstocht
van 2800 km naar Santiago de Compostella. De Camino wordt momenteel door zo’n
slordige 300.000 pelgrims per jaar te voet, op de fiets, of zelfs te paard ondernomen.
Hoe kom je ertoe om nou net deze pelgrimstocht te doen? Hoe is de tocht verlopen en
-uiteraard- wat heeft het je gebracht? Drie vragen die bij mij, maar natuurlijk vooral bij
Vera, speelden en waar zij 7 weken na haar terugkomst nog steeds mee bezig is.

TEKST: Jan de Koning, FOTO’S : Vera Mattijssen
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Camino de Santiago per fiets

TEKST: Jan de Koning, foto’s : Vera Mattijssen

“Ik hou van fietsen en fietsvakanties, het
liefst met iemand samen. En een tocht naar
Compostella heeft altijd tot mijn verbeelding
gesproken. Dus toen een gemeenschappelijke kennis mij en mijn vriendin vroeg: ‘Waarom gaan jullie niet samen?’, was het besluit
snel genomen.” Na enkele oefentochten in
Nederland en Duitsland was het duo zover op
elkaar ingefietst dat zij de tocht aandurfden.
“Wat mij aansprak waren niet zozeer religieuze aspecten, maar meer het cultuurhistorische perspectief van deze eeuwenoude pelgrimstocht. En het zoeken naar natuur, rust,
ruimte en reflectie leek mij aantrekkelijk. Nog
maar net met pensioen ben ik op zoek naar
hoe ik mijn verdere leven wil inrichten.”
Het fotoboek van de reis dat voor ons op de
tafel ligt begint met een beschrijving van de
kerkelijk-historische achtergronden van de
pelgrimage. De apostel Jacobus verloor als
martelaar in het jaar 44 in Jeruzalem zijn
hoofd en werd na een lange tocht begraven
in Noord-Spanje. Ongeveer 800 jaar later
ontdekte Pelayo, een kluizenaar uit de buurt,
daar zijn graf. Toen de bisschop en de koning
van Asturia het graf erkenden en er een kerk
lieten bouwen, was daarmee de basis gelegd
voor een immense pelgrimage. Duizenden
pelgrims, rijk en arm, trokken eeuwenlang
vanuit heel Europa naar Santiago. Langs de
diverse routes werden kerken, kloosters en
hospitia gebouwd, om de bedevaartgangers
onderdak te bieden en te verzorgen als ze
ziek waren. De kerk in Santiago werd uitgebouwd tot een kathedraal die in 1122 werd
voltooid.
“Feitelijk begon onze tocht in Nijmegen, in
de Jacobskapel, die in de 15de eeuw werd
gebouwd als onderdeel van het Jacobsgasthuis. Je kunt daar de eerste stempel in je
pelgrimspaspoort halen.” Overal langs de
verschillende routes staan nog steeds al die
kloosters, kerken en herbergen, die onder-

dak bieden aan de pelgrims; ieder met zijn
of haar eigen stempel. “ In Santiago levert
het stempelboekje een speciale oorkonde
op. En bij thuiskomst wordt je gevraagd in
de Jacobskapel je verhaal te komen doen: de
pelgrimsvertelling.”

de dag. In Santo Domingo de Calzada houdt men nog steeds
een levende kip en haan in de kerk, omdat de legende wil dat
een jongen vals beschuldigd werd en opgehangen. Toen zijn
ouders terugkwamen van hun pelgrimstocht naar Santiago,
bleek de jongen nog steeds levend aan de galg te hangen.
De geraadpleegde rechter riep: ‘die jongen is net zo dood als
deze gebraden kip op mijn bord’, waarop de kip opfladderde
en wegliep. Een waar Jacobswonder!

Tijdens de Camino kom je
in een ongecompliceerd,
eenvoudig, ritmisch bestaan
van fietsen, eten, drinken,
slapen.
“Het is erg indrukwekkend hoeveel er in de Middeleeuwen is
gebouwd ten behoeve van de pelgrimage naar het graf van
Jacobus, én hoeveel daarvan nu nog steeds te zien is. Naarmate we verder kwamen in Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje
ging ik me steeds meer interesseren voor de Romaanse
kerkportalen. Die zijn immers altijd te zien, ook al is het
gebouw gesloten. Ze beelden meestal het laatste oordeel
uit en waren daarmee een waarschuwing voor de pelgrims.
Zoals de gebouwen een zekere lijn in de fietstocht brengen,
zo verbindt de bedevaartstocht ook de pelgrims onderling,
en met de mensen die onderdak bieden, de weg wijzen, of
zomaar een praatje maken. Je proeft een grote gastvrijheid,
gelijkheid en vriendelijkheid. Zeker de pelgrimsherbergen
verbroederen. Je kunt daar samen koken, eten en vaak geza-

menlijk op zaal slapen. Het moet vanaf 9 uur wel stil zijn en
om half tien gaan de lichten uit, want vooral de lopers willen
rond vijf uur de volgende dag al weer uit de veren en op pad.
Maar als je dichter bij Santiago komt, worden de onderkomens steeds voller, en daarmee het onderlinge contact
eigenlijk juist minder. Dan zie je mensen toch vaak teruggrijpen naar hun telefoons.”
Terug in Heilig Landstichting vond Vera het lastig om weer
in de dagelijkse routine te komen. Tijdens de Camino kom
je in een ongecompliceerd, eenvoudig, ritmisch bestaan van
fietsen, eten, drinken, slapen. “Je belandt in de periferie van
de maatschappij, leeft zonder beslommeringen en geniet
van de natuur en de mensen die je ontmoet. Hoezeer dat
ingrijpt in je wezen merk je pas als je weer terug bent. Ik had
er best moeite mee om weer allerlei afspraken te maken,
maar ik werd vooral overdonderd door de negatieve berichtgeving in de media met al die boosheid, verontwaardiging en
de neiging om overal een schuldige voor aan te wijzen. Toen
ik me dit realiseerde heb ik de nieuwsapp direct van mijn
telefoon verwijderd.”
“Over wat deze tocht mij gebracht heeft: ik weet nog niet in
hoeverre de Camino mijn leven zal blijven beïnvloeden. Ik
ervaar wel een grotere bereidheid om met de flow mee te
bewegen en minder op mijn eigen standpunten te blijven
staan. Het leven met rust en aandacht voor het alledaagse
heeft mij erg aangesproken. Ik vind het bevredigend als ik
mezelf en de mensen om me heen een stukje verder kan
helpen, zoals in de loop van de eeuwen ook de pelgrims naar
Santiago vaak geholpen werden op hun tocht. Dit doet me
denken aan Puente la Reina, waar de brug ligt die een koningin voor de pelgrims liet bouwen, zodat ze veilig de rivier
over konden steken zonder te verdrinken. En daar vertrouw
ik op.”

stempelkaart

“Onze eerste pleisterplaats was bij de
missiezusters van Steyl bij Venlo. We kregen
ieder een kale cel met een bed, net als de
nonnen. In Houthem bij Valkenburg sliepen
we in de ‘Refugio Sint Gerlach’. Al fietsend
leer je zo diverse pelgrims-gerelateerde organisaties kennen, zoals de abdij van de Cisterciënzers in Orval, de paters van de Fraternité
de Jeruzalem in Vezelay, en het Sanctuaire
Notre-Dame in Rocamadour. In de Refugio
Urdos, een bergdorpje halverwege de Somportpas over de Pyreneeën, gaat om 6 uur
‘s avonds het winkeltje -next door- een half
uur open zodat de pelgrims er hun avondeten
kunnen kopen en het ontbijt voor de volgen-

kathedraal van Santiago

Puente la Reina
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Gebruikersenquête
Bosduivel
en hoe verder...
TEKST: Marga van Schalkwijk

In de Bosduivel komen wekelijks mensen bij elkaar
voor het volgen van een cursus, een sportactiviteit, een
koffieochtend…
Vaste activiteiten die wekelijks plaatvinden zijn: yoga, pilates
en gym. Maandelijks komen terug b.v. de museumclub.
Daarnaast zijn er incidentele activiteiten.
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Om te peilen hoe mensen gebruik maken van de Bosduivel
en hoe ze de locatie met de voorzieningen waarderen
heeft het bestuur van de Bosduivel in december en januari
jongstleden een enquête gehouden. Alle vaste en incidentele
gebruikers kregen een vragenlijst toegestuurd.
Ongeveer 40% van hen, meestal de vaste gebruikers, vulden
de enquête in.
Wij waren benieuwd naar meningen over en ervaringen met:
tarieven, contracten, ruimte en faciliteiten.

Diverse waardevolle suggesties werden door de gebruikers
gegeven. Iemand gaf de suggestie om een dagtarief vast
te stellen. Een andere suggestie was: tussentijds opzeggen
met een opzegtermijn van bijvoorbeeld 2 maanden. En zo
waren er nog meer ideeën.
Inmiddels zijn kerngroep en bestuur met een aantal
punten aan het werk gegaan. Zo worden reserveringen
direct opgenomen in de planning en zijn de dienstdoende
kerngroepleden beter bereikbaar dan te voren.
De Bosduivel is een vrijwilligersorganisatie en wil dat
ook blijven. Dat betekent iets voor de wijze waarop zalen
verhuurd worden aan gebruikers en faciliteiten beschikbaar
zijn. De relatie tussen gebruiker en Bosduivel is niet puur
zakelijk, een vorm van wederkerigheid is belangrijk en
noodzakelijk in de samenwerking.
Om de samenwerking tussen bestuur en kerngroep en de
gebruikers nog verder te verbeteren wordt de komende tijd
een gebruikersoverleg georganiseerd. Hiervoor wordt iedere
gebruiker uitgenodigd in de maanden september en oktober.

Op woensdag start eind van de maand traditiegetrouw
luisteren naar muziek met Gerard op ’t Veld. Wandelclub het
Bosduiveltje met Helen van der Ven start weer op woensdagochtend 21 september met Zijdewinde, park Lingezegen.

Voor vrijdag staan wandelen met Annelies, pub-quiz en
ondernemers café op de agenda. En natuurlijk eens per
kwartaal schotelt Dyonne en collega’s ons een heerlijke
seizoenssoep voor.

De donderdagochtend start met gym van Alette en om
10.30 uur koffiedrinken op de 2de en 4de donderdag. In de
middag is er twee keer per maand open atelier met Coosje
Brunnekreeft, zijn er afwisselend lezingen van 50 Plus en
houdt de museumclub eens per maand haar bijeenkomsten.

De week sluiten we af met op zaterdagochtend yoga van
Natalie.

Vierdaagse van Nijmegen 2023

TEKST: Wim de Vries

Ons dorp heeft een traditie opgebouwd om tijdens de Vierdaagse lopers een fijne plek te bieden om weldoorvoed, uitgeslapen en goed gemutst de Vierdaagse te volbrengen. In
het Zaaltje en Bosduiveltje verbleven vele jaren rond de 50
lopers. In de COVID-jaren ging dit feest niet door en dit jaar
besloten we als bestuur geen lopers de gelegenheid te bieden in de Bosduivel te bivakkeren. Jammer voor de trouwe
lopers die ons dorpshuis graag opnieuw wilden opzoeken.

Wat is de reden om te breken met deze mooie traditie?
De organisatie van ‘Vierdaagse-slapers in de Bosduivel’
vraagt om een goede voorbereiding om dit evenement in
2023 succesvol te laten verlopen. Dit jaar hebben we moeten concluderen dat we de menskracht niet in huis hadden
voor een gegarandeerd goed verloop.

In het algemeen waarderen gebruikers de ruimte en
voorzieningen positief. De zalen en catering vindt men van
voldoende kwaliteit. Het contact met kerngroep leden en
bestuur ervaart men als plezierig.

Kijk voor meer en actuele informatie op de website:
www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl

Hoe deze mooie traditie voort te zetten?
Voor 2023 roepen we bewoners uit ons dorp op om te
helpen de traditie van ‘Vierdaagse-slapers in de Bosduivel’ weer in ere te herstellen. Vanaf december starten de
voorbereidingen met het aanvragen van vergunningen, de
organisatie van de catering, huren van bedden(goed) en
bepalen van capaciteit en werving van slapers.
Wie van jullie heeft er zin in om zijn/haar schouders te
zetten onder de organisatie van ‘Vierdaagse-slapers in de
Bosduivel’.
Interesse? Laat het ons weten. Heb je vragen of wil je meer
informatie? We horen het graag en helpen je met liefde.
Stuur een bericht naar: debosduivel@gmail.com

Er zijn ook enkele aandachtspunten, zoals het opnemen
van reserveringen, de bereikbaarheid gastheer/gastvrouw
en de hoogte van de tarieven, om die niet te wijzigen in de
toekomst.

Wat speelt zich af
in ons dorpshuis de
Bosduivel dit najaar?
TEKST: Wim de Vries

Het nieuwe seizoen gaat van start met tal van activiteiten.
Kijk eens waar uw hart sneller van gaat kloppen!
Op maandagmiddag bridge met Ryks en ’s avonds zingen in
het HLS koor.
Dinsdagochtend is de 50-Plus ochtend met pilates, sportief
wandelen en gym voor 70+. In de middag bridge HLS met
Nico en Ine en ’s avonds yoga met Natalie.

De drie plantenbakken bij de Bosduivel zijn beschikbaar
voor groene vingers en creatieve kwekers.
Wie heeft zin en tijd om in de komende periode
1 oktober 2022 tot 1 september 2023 een bak te
adopteren.
Graag jullie reactie voor 23 september 2022 naar email:
bosduivel@gmail.com.
En …“wie het eerst komt, wie het eerst…..”
Voor vragen stuur een bericht naar ons.
Hartelijke groet, Bestuur de Bosduivel
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VOEDSELBOS

WMO en FORTE WELZIJN Berg en Dal

Hoe is het toch met het voedselbos bij het klooster?
Op donderdag 22 september zullen Mauri Liebrand, WMO
consulent, en Sanne Verburg, opbouwwerker Forte Welzijn, u
informeren over de mogelijkheden van de WMO.

De gemeente bekijkt verder in hoeverre u zelfstandig bent
en wat familie en naasten in uw omgeving voor u kunnen
betekenen.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) regelt hulp
en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk
zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven
nemen aan de maatschappij. De eerste stap bij het aanvragen van hulp en ondersteuning is het maken van melding
bij het Sociaal Team. Dit kunt u doen door te bellen naar het
Sociaal Team of door het contactformulier in te vullen op de
gemeentewebsite.

Tijdens deze middag kunt u vragen stellen over de WMO
en welke voorzieningen hierbij horen. U kunt bijvoorbeeld
denken aan:
•
vervoers- of reisvergoedingen
•
huishoudelijke ondersteuning
•
mantelzorgondersteuning
•
ontmoetingsactiviteiten
•
dagbesteding
•
een aanpassing in uw woning
•
enz.
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Na uw aanmelding neemt er iemand van de gemeente contact met u op om een afspraak te maken voor een gesprek.
Tijdens het gesprek op het gemeentehuis of bij u thuis
wordt er door een consulent/deskundige van de gemeente
onderzocht:
•
Waar de problemen in uw situatie liggen
•
Wat er nodig is om deze problemen op te lossen

Zo zijn er wellicht nog andere onderwerpen, waar u iets
meer over wilt weten.
Wij beantwoorden graag al uw vragen.
Graag tot donderdag de 22e om 14.00 uur in de Bosduivel.

Koor HLS is van start gegaan.
“HEERLIJK OM IN JE EIGEN DORP NAAR DE REPETITIE TE KUNNEN GAAN!”
TEKST: Caroline Wienen

Kun je zingen?
Zing dan mee op een van de Open Repetities!
Op 29 augustus jl. heeft het koor HLS in de Bosduivel de
eerste noten laten klinken onder de inspirerende leiding van
Marleen Moggré. We waren direct enthousiast en het klonk
ook al best goed eigenlijk (al zeggen we het zelf)!
Ons repertoire staat nog niet vast maar we denken aan een
breed scala van Engelse volksliederen en Franse chansons
(heel hip tegenwoordig!) tot Italiaanse madrigalen en
moderne en oude Nederlandse componisten.

Er is voor ieder wat wils en geschikt voor alle leeftijden!
We zijn op zoek naar nieuwe leden voor alle stemgroepen,
dus kom gerust eens naar de open repetitie om eens mee te
zingen en te kijken of het bij je past. Dan ben je daarna vast
net zo enthousiast als wij al zijn.
We repeteren iedere maandag in De Bosduivel van 20.00 uur
tot 22.00 uur met een korte pauze.
Er zullen kosten aan verbonden zijn voor zaalhuur en
dirigente, maar het is nog niet bekend hoeveel dat zal zijn.

Sommige Oorschelplezers hebben twee jaar geleden tijdens een rondleiding al kennisgemaakt met het
voedselbos op het terrein van het voormalig Carmelklooster aan de Carmelweg. TEKST: Marian Habets

In het voorjaar van 2018 begonnen we met de aanleg in
een strook bos grenzend aan de moestuin. Onze inspiratiebron was voedselbos Ketelbroek, in Groesbeek, waar we
in de herfst van 2017 een rondleiding kregen door voedselbospionier Wouter van Eck. We nodigden hem uit om ons
beplantingsplan te bekijken en om vragen te beantwoorden
over de haalbaarheid. Hij had een paar tips en opmerkingen,
en een daarvan was dat een voedselbos zelfredzaam en
onderhoudsarm is. Voor ons dus geen compost toevoegen,
sproeien of snoeien. Alleen maar oogsten.
Ons eigen voedselbos bleek veel te verschillen van andere
nieuw opgezette projecten. Wij startten immers in een
bosomgeving, terwijl de meeste andere projecten vanuit een
niet-bosomgeving – zoals een weiland of voormalige akker –
opgezet werden.
We moesten een aantal bomen kappen om meer licht toe
te laten. Met de keuze van de planten hadden we, behalve
met de (toch nog) schaduw, uiteraard rekening te houden
met de bodem. Bosgrond wordt gekenmerkt door veel zand
en organische delen. Dit zijn resten van afgestorven planten
die als voedingsstoffen in de grond blijven. Bosgrond is licht
zuur. In ons voedselbos is de humuslaag op veel plekken dun,
dus weinig vruchtbaar. Water zakt er snel weg en onder de
grote bomen is het gauw te droog.
De nieuwe lichtomstandigheden in het bos gaven een
groei-impuls aan de soorten die er al waren: de rododendrons, laurierkers, hulst, wilde frambozen en bramen, de
duivelswandelstok. Het vingerhoedskruid explodeerde en
sindsdien verandert het voedselbos aan het begin van de
zomer in een sprookjesbos. Amerikaanse eikels ontkiemden
massaal en bedekten de bosbodem met duizend-en-eenmini-eikjes.
WERK AAN DE WINKEL
Het is nu vier jaar later en ik loop bijna dagelijks door het
voedselbos. Ik vraag me af welke planten het gaan overleven als we niks meer zouden doen. Het bos zal veel vaker
geteisterd gaan worden door watergebrek.

De enorme droogte en de hittegolven in de eerste zomers
gaf ons weinig keuze: de jonge aanplant moest bewaterd
worden om te overleven. Van groei, laat staan oogst, was
toen geen sprake. Het groeiseizoen van 2020 was gelukkig
natter en we zagen een betere ontwikkeling, ook door een
betere doorworteling in de bodem. Ook hadden we hier en
daar stiekem extra voeding in de vorm van compost gegeven. Snoeisel en bladeren laten we sindsdien liggen om de
hoeveelheid biomassa te vergroten. We proberen de bodem
niet te verstoren om het belangrijke schimmelnetwerk intact
te houden. Er zijn een paar paadjes waarbuiten nauwelijks gelopen wordt, zodat de bodem niet verdicht wordt.
Sommige planten zijn inmiddels verplaatst naar lichtere
delen (meer naar de zonnige rand) of op een voedzamere en
minder zure ondergrond (naar de zone tussen voedselbos en
moestuin). We zien dat ze het daar vaak beter doen. Regelmatig vormen we een ‘bramenbrigade’ om de wilde bramen
enigszins onder controle te houden. Zelfs Wouter van Eck
heeft het nu over het tegengaan van de ‘verbraming’ als je
het voedselbos wil behouden.
Ook de informatie op de website van kwekerij Arborealis,
waar we veel van onze voedselbosplanten gekocht hebben, zet ons tegenwoordig met beide voeten op de grond:
‘Realiseer je dat de planten die je in je voedselbos uitplant,
hier van nature zeer waarschijnlijk nooit ontkiemd zouden
zijn. Ze hebben dan ook extra aandacht nodig om toch goed
uit te groeien. Een voedselbos is namelijk geen onderdeel
van onze inheemse natuur. De inheemse grassen, kruiden,
struiken en bomen nemen je aanplant in een seizoen door
hun groeikracht dan ook zomaar van je over!’
ZEGENINGEN TELLEN
In deze startjaren zijn we met veel plezier en voldoening in
het voedselbos bezig geweest. Want er zijn ook soorten die
het – vooral in de nattere periodes – goed doen: de lindes
(jong blad als slablaadjes) en de echte laurier (stoofpotten en
soep). Er is volop appeltjesblad (voor thee en voor in boeketten) en de fuchsia geeft mooie eetbare bloempjes en zoete
vruchtjes). De Japanse wijnbes en Japanse dwergkwee vor-
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men hun vruchten, de hopbellen zijn prachtig
en de bosaardbeitjes en pruimen zoet.
Zorgenkindjes zijn de Japanse bosasperge
(slakkenfavoriet), de kiwibes en de amandel
(uitdroging). Ook de bessenoogst is erg afhankelijk van de hoeveelheid regen, vooral die
van de blauwe bes, die in de zomer rijp is.
Ik ga graag aan de slag om zorgenkindjes
te redden: ik graaf ze weer uit en verzorg ze
een tijdlang in een pot totdat ze weer sterk
genoeg zijn om de nieuwe wildernis in te
kunnen. Een ander leuk werkje – het vraagt
vooral geduld – is om planten te vermeerderen via zaad, wortelstokken en uitlopers
of door ze te stekken. Zelf nieuwe planten
creëren geeft een kick.

De laatste aankopen zijn twee pruimenbomen, pijnboom, gele kornoelje, Chinese kwee,
Viburnum, Chileense guave, daglelie, kruipframboos en aardbeiframboos.
Aan diversiteit geen gebrek.
De bessen en kersen vonden voor een groot
deel hun weg naar vogelmaagjes en de eekhoorns gingen er met de noten vandoor. O ja,
er wonen ook nog hongerige slakken en muizen in het bos … We voorzien met ons voedselbos in ieder geval in de voedselbehoefte
van allerhande beestjes, groot en klein.
Voorlopig delen we de oogst graag met alle
kruipende en vliegende bosbewoners, en we
hopen dat er over een paar jaar genoeg is
voor ons allemaal.

A
D
N
AGE
Afrikamuseum
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Wandelen in Heilig Landstichting
Najaar 2022

Picknicken in het Museumpark
t/m 31 oktober
bestel je picknickmand minimaal 3 werkdagen van
te voren via www.afrikamuseum.nl

In het najaar willen we het wandelprogramma
in Heilig Landstichting weer opstarten. Als
vanouds verzamelen we op vrijdagmiddag om
14.00 voor het dorpshuis De Bosduivel.
Elke keer is er een ander thema en een andere inleider. We drinken na afloop samen met
de inleider(s) koffie/thee in het dorpshuis.

Programma*

16 September:
Bezoek aan prachtige tuin en zelfgemaakte beelden: Marjan v.d. Kamp
7 Oktober:
De begraafplaats, wandeling langs bomen
met vlammende kleuren en exotische
zaden: Helen van de Ven
21 Oktober:
De hortus in herfstkleuren, vol mispel en
herfsttijloos: Annelies van Gunst
4 November:
Ridderzwammen en heksenboleten, een
wandeling door het schimmelrijk: Helen
van de Ven
18 November:
Van karrenspoor tot drukke baan, de historie van de Nijmeegse baan

Kosten zijn €3,-- per keer en €10,-- voor 5
keer. (Niet opgemaakte tegoeden worden
verrekend).
U kunt zich opgeven voor de wandelingen bij
Annelies van Gunst via de mail:
anneliesvgunst@gmail.com.
Namens de Wandelgroep,
Annelies, Bob, Els, Helen en Josine
* nadere informatie volgt via Oorbelletje,
Vereniging 50+ en de Dorpsvereniging

Orientalis

Museumpark Orientalis is bepaalde periodes per jaar
geopend voor individueel bezoek. In 2022 gaat dat
nog om:
Zaaien & Oogsten
22 t/m 30 oktober
In de herfstvakantie is het tijd om letterlijk en
figuurlijk te oogsten en natuurlijk te genieten van
de opbrengst. Met kookworkshops, wandelingen
en verschillende activiteiten.
Licht & Donker met Feest van het Licht
17 december 2022 t/m 8 januari 2023
Sfeervol beleefprogramma in de openlucht met
lichtroute, lichtkunst en donkerroute. Binnen
is een tentoonstelling te zien van bijzondere
internationale kerststallen.

Dorpsvereniging
Heilig Landstichting
Burendag en tevens 15-jarig Jubileum
Dorpsvereniging
24 september 2022, 12.30-19.00 uur
In en rond De Bosduivel. Met ondermeer koffie
en gebak, fototentoonstelling, bijenhotel en

zaadbommen maken met de kinderen, vegetarisch
buffet en muziek.
Voor meer informatie zie elders in dit blad.

Werkgroep Duurzaamheid / Vegetarische week
24 t/m 30 september
Voor deze 5e vegetarische week kunnen
de bestelde productenpakketten en de
receptenboekjes op 24 september vanaf 16.30 uur
in de Bosduivel worden afgehaald.
Wandelen
Wandelclub het Bosduiveltje heeft een nieuw
programma 2022-2023 met 8 maandelijkse
wandelingen op woensdagochtend, te beginnen met:
21 september: Zijdewinde, Park Lingezegen
12 oktober: Elshof, paddestoelen
16 november: Kraaiendal, bos maakt zich op voor
de winter
Voor meer informatie: Helen van der Ven:
helenvanderven@gmail.com
Wandelen met Annelies:
op vrijdag vanaf de Bosduivel om 14.00 uur
De data voor het wandelen op vrijdag zijn:
16 september, 7 oktober, 4 november en
18 november.
Op 21 oktober drinken we thee/koffie in de
theetuin bij de Hortus.
Voor meer informatie zie verder in deze Oorschelp:
anneliesvgunst@gmail.com
Informatiemiddag Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO)
22 september 14.00 uur in de Bosduivel.
In samenwerking met de gemeente en Forte
Welzijn. De WMO regelt hulp en ondersteuning
voor burgers, zodat ze zo lang mogelijk
zelfstandig thuis kunnen wonen en deelnemen
aan de maatschappij. Welkom bij deze middag.
Aanmelden is niet nodig.
Jaargetijde dorpssoep
14 oktober 18.00 uur
Dyonne van Duren, Christianne de Meijer en
Tony te Pas gaan weer viermaal op vrijdagavond
een lekkere jaargetijde-maaltijdsoep maken
om samen in de Bosduivel van te genieten, te
beginnen met de herfst-soep. Meld je aan via de
evenementenkalender op de website.
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Oranje Comité
Halloween
29 oktober 18.00-20.00 uur
Sinterklaasfeest Heilig Landstichting
19 november 15.00-17.30 uur
Dorpslunch / Restaurant de Rozenhof
Iedere 1e woensdag van de maand van 12.00 uur tot
14.00 uur
Deelname € 15,00 p.p.
Reserveren kan via uw straatcontactpersoon.
Koffie drinken / Bosduivel - Dorpsvereniging Vereniging 50Plus
Iedere 2e en 4e donderdagochtend van de maand om
10.30 uur
Kom en ontmoet elkaar bij een (gratis) kop koffie,
in de Bosduivel.

Vereniging 50 Plus
Bewegen voor alle inwoners van Heilig
Landstichting:
vanaf 30 augustus
•
9.00 uur Pilates
•
10.30 uur Sportief wandelen
•
11.00 uur Functioneel bewegen voor 70+
Voor informatie en aanmelding kunt u contact
opnemen met Hans Bartels, jhhbartels@kpnmail
jhhbartels@kpnmail.
nl of telefonisch 06-20245760.
Voor leden van de Vereniging 50Plus, in de Bosduivel:
6 oktober, aanvang 12.00 uur
Pannenkoeken eten in het kader van Week van de
Eenzaamheid
20 oktober 14.00 uur
Optreden van “Liedje mijn liedje”
17 november 14.00 uur
Lezing door Eugenie Bots-Estourgie, “Madame de
Maintenon”
15 december 14.00 uur
Kerstviering

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

• 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
wijnhandel

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

@indeblauwedruif
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RAADSELS
Oplossing raadsel Oorschelp 63:

Raadsel Oorschelp 64:

Ester Oudejans is de gelukkige winnaar van een voederkast
voor eekhoorns.

Stuur een bericht naar: oorschelphls@gmail.com met de
oplossing (straat en huisnummer) en je naam.
Voor de winnaar is er weer een prijs beschikbaar.

De ARK (van Noach) is te vinden aan de Koning Davidlaan
22. Een aantal jaren geleden was de kleur nog steenrood en
dat kwam de zichtbaarheid ten goede. De huidige bewoners
hebben het huis en de tableaus wit geschilderd.

Dit mooie vliegend hert kunnen jullie vinden aan de gevel
van een huis ergens in ons dorp.
Wie weet waar dit mozaïek hangt?

Meer dan
250 verschillende
whisky’s

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

@wijnhandelindeblauwedruif
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Droomwoning kopen
zonder voorbehoud
van ﬁnanciering?

HET KAN VEILIG!

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

Financieel Fit I Nijmegen
Marienburg 92
6511 PS Nijmegen
nijmegen@ﬁnancieelﬁt.nl
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ﬁnancieelﬁt.nl

9,7

Oud-Mariënboom Groesbeekseweg 424 Nijmegen

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

024-323 4444

www.kk.nl

Bel nu voor een

passend advies:

024 - 388 3338

met
oog
voor
detail
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
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Column

Dick Verstegen

De fietsende mens
Overheden voeren voor fietsers een dubbelhartig
beleid. Enerzijds worden we op de fiets in de watten
gelegd. Er zijn fietspaden, rode auto-te-gastwegen en snelle fietsroutes. En er zijn soms gratis
fietsenstallingen en andere voorzieningen. Want ja, de
fiets is een vervoermiddel zonder uitstoot en fietsen
is gezond voor lijf en leden. Maar niettemin maken de
regelgevers een potje van de faciliteiten die bij veilig
fietsen horen.
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Wie en wat onze fietspaden allemaal ‘bevolken’
de laatste jaren, tart elke beschrijving. De gewone
fietser heeft ze node zien komen en gaan doen ze
niet. Bakfietsen van bijna een meter breed, meestal
gevuld met de levende have van dierbare kinderen of
huisdieren. Semi-wielrenners met een snelheid van
tegen de 50, liefst in drommen van 10/20 met een
onderlinge competitie die de waakzaamheid voor
de mede-weggebruiker overstijgt. En bij voorkeur
zonder fietsbel, want die doet afbreuk aan design en
aerodynamica. Snorfietsen, brommers en scooters,
waarvan je meteen ziet: die horen uitsluitend bij
het snelverkeer. Maar het geniepigst zijn de speedpedelecs. Een paar zinnen uit internetreclames:
‘….dat je zelfs op een regenachtige dag de fiets pakt.
Kan jou het wat schelen. Met een snelheid van 45
kilometer per uur fiets je jezelf gewoon weer droog.’
Of: ‘Zijn middenmotor kan 960W bereiken en heeft een
koppelvermogen van 136Nm. Dit is meer dan genoeg
om op volle snelheid te rijden en in een paar seconden
van tijd 50 km/u te halen.’
En dat mag dan allemaal op het fietspad!
Oh nee, dat mag niet! Op de rijbaan is de toegestane
snelheid voor een speed- pedelec 45 km/u. Op het
fiets-/bromfietspad buiten de bebouwde kom 40 km/u.
Op het fiets-/bromfietspad binnen de bebouwde kom
30 km/u. Maar wie houdt zich daaraan, wie controleert
en wie handhaaft?

Het ogenschijnlijke fietsknuffelbeleid lijkt nergens naar,
want de fietser wordt permanent blootgesteld aan
levensgevaar. Ik heb zelf een e-bike met een begrenzing
tot 26 km. En dat is al best snel, want een gewone
gemiddelde fietser komt niet boven de 20 km. Maar ik
heb sinds een jaar ook een fietshelm, omdat vallen in
het razende pandemonium van het fietspad allerminst
raadzaam is.
En met de levensbedreigende mede-weggebruikers
zijn we er nog niet. Ook het onderhoud van fietspaden
laat vaak ernstig te wensen over. Laten we een
voorbeeld dicht bij huis nemen. Het Piper-cubpad naar
de D’Almarasweg. Prachtig fietspad, waar ze zelfs de
doorbrekende boomwortel-oneffenheden hebben weggefreesd. Maar de paadjes die erop uitkomen zijn een
fietsramp. De waarschijnlijk goed bedoelde ophogingen
met zand en te grof grind zijn zo mul dat valpartijen
onvermijdelijk zijn. Dus menig fietser wijkt uit naar de
grasrand. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor als je
door park Brakkenstein naar de Driehuizerweg fietst. Je
komt sinds kort vlak bij de verharde weg terecht in een
breed uitgevallen molshoop met sporen van menige
valpartij.
Om nog maar te zwijgen van de ellende als je in de
stad je fiets ergens kwijt wilt. De gratis stalvoorziening
is natuurlijk perfect, als ie er al is dan. De overige
voorzieningen zijn altijd vol. Als je braaf je best doet
vind je misschien nog wel een gaatje en als je dat
gebruikt hebt, kun je door naar de fietsenmaker om de
slag uit je wiel te laten halen.
Overdreven allemaal? Misschien een heel klein tikkeltje.
Maar volgens mij mag de fietsende mens wel wat meer
structurele aandacht hebben van de autoriteiten.

