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Alweer een jaar bijna ten einde. 

De COVID-19 pandemie lijkt min 
of meer uitgedoofd. Gelukkig 
waren er weer activiteiten 
mogelijk; we doen daar in 
dit nummer verslag van: het 
jubileum van de Dorpsvereniging, 
Haloween, Sinterklaas, de pubquiz, de 
dorpssoep en nog een jubileum van de 
Vereniging 50plus. 

Verder in dit nummer de vaste rubrieken: nieuwe buren, 
Forever Young, de hondenestafette en de vegetarische 
receptenestafette, een bericht van het Oranjecomité, nieuws 
over Orientalis, informatie over de graafwerkzaamheden in ons 
dorp en niet te vergeten de column van Dick Verstegen. 
Hij noemt het zelf een heet hangijzer. 

Mochten mensen de behoefte voelen heet van de naald op dit 
hangijzer te reageren dan graag een bericht naar oorschelphls@
gmail.com. 

Wij wensen u een mooie Kerst en 
een goed begin van het jaar 2023.

van de redactie

Het jaar 2022 is bijna voorbij. Ik schrijf dit op een mo-
ment van de dag dat de duisternis invalt en mistflarden 
de bomen omarmen. Een goede context voor mijn mij-
meringen onder de kerstboom.

Tweeduizend-twee-en-twintig, een jaar vol crises.
De oorlog binnen ons eigen Europa, Rusland-Oekraïne, 
confronteert ons met een energiecrisis, weer aanzwel-
lende vluchtelingenstromen en een inflatie met toren-
hoge kosten voor energie en levensonderhoud. 
En daarnaast een klimaat- en stikstofcrisis, met boe-
renprotesten in eigen land, een toeslagenaffaire, als-
maar stijgende zorgkosten met een toenemend tekort 
aan personeel. 
Niet alles wat voor ons lange jaren “als een recht zo 
vanzelfsprekend“ leek, blijkt dat ook te zijn. Het tijdperk 
van opbouw, welvaart en comfort vertoont flinke ra-
felranden en veel, heel veel mensen zitten er intussen 
niet meer zo warmpjes bij. Wegkijken is geen optie.

Dus nee, gemakkelijk was het niet en zal het voorlopig 
ook niet worden. De jaren die voor ons liggen plaatsen 
ons voor enorme opgaven en we weten dat de meeste 
daarvan ons dorp en zelfs ons land overstijgen. 
Maar in slaap sussen kunnen we niet, ook al dromen 
we nog zo graag over de maakbaarheid van onze we-
reld.  
  
De overheid als oplossing voor veel problemen die het 
leven ons stelt.  
Rechtbreien, vergoeden en egaliseren. Als het kan 
zonder bureaucratie of ongelijkheid. Van gestegen 
gasprijzen via zorgtekorten naar de gevolgen van een 
wereldwijde klimaatverandering. Alsof het volstrekt lo-
gisch is – ons goed recht - een lekker verwarmd huis en 
dito zwembad in de tuin, verzorgd worden zonder onze 
mantelzorgers daarvoor te hoeven belasten en de we-
reld weer overvliegen. 
Maar we weten dat het zo niet zal gaan. 

Want onze wereld is niet maakbaar, maar onvolmaakt 
en zal dat ook altijd blijven. Terwijl Rutger Bregman in 
zijn nieuwe geschiedenis van de mens schrijft dat ‘De 
meeste mensen deugen’ kennen we ook allemaal wel 
het besef dat de mens lang niet altijd deugt of wil deu-
gen. Mensen verschillen in belang, oordeel en talent. 
We verwerpen het kwaad, maar worden er ook door 
aangetrokken. Lang niet altijd handelen we rationeel 
en vaak zijn we lastig te begrijpen, soms ook voor ons-
zelf. 

Zie hier het kleine verhaal, dat van onszelf. 
Hier in het dorp leven we in relatieve rust en – zo nu en 
dan een enkele uitzondering daargelaten – verdraag-
zaam samen. 
Dat we dit zo kunnen vasthouden wens ik ons toe!

Belangrijk daarom de bereidheid om naar die ander om 
te zien. Niet alleen je eigen ding doen, maar kijken wat 
er bij die ander op het spel staat en aansluiten. 
Want dat is samen-leven, afstemmen, afstemmen, af-
stemmen….

Namens het bestuur van Dorpsvereniging Heilig Land-
stichting wens ik u fijne feestdagen, een goed uiteinde 
en een mooi 2023 toe, met veel betekenisvolle ont-
moetingen. 

En natuurlijk nodig ik u allemaal uit om op vrijdag 13 
januari 2023 in de Bosduivel vanaf 17 uur het glas te 
heffen op het nieuwe jaar!

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, 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).

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

Uit onze comfortzone Uit onze comfortzone 

van devoorzitter

De volgende Oorschelp verschijnt medio maart 2023. 
Copy aanleveren vóór 1 maart 2023 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.
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21 November, Thaddeuslaan, Jinthe opent de deur, nieuwsgierig naar ‘iemand van de krant’. Zij is net 12 
geworden en zit in de laatste groep van de (vrije) basisschool. Binnen nestelt zij zich tussen Rudi en Karen 
op de bank bij het houtvuur. Bijna anderhalf jaar geleden is het gezin Spigt in HLS komen wonen. 
Tijd voor een kennismaking.  TEKST: Jan de Koning

Nieuwe bewoners*
Rudi, Karen Spigt en Jinthe | Thaddeuslaan

“Wij zijn van de Limos naar hier verhuisd. We woonden daar 
eerst in een appartement en later, toen Jinthe kwam, in een 
huis, waar vanuit zij meteen naar buiten kon om te spelen,” 
vertelt Karen (51). Je woont daar nogal dicht op elkaar, zeker 
in de coronatijd. Dus toen ik hier een keer door de buurt 
wandelde, dacht ik: ‘Als we hier toch eens zouden mogen 
wonen’. We droomden er al lang over om weer in een dorp en 
dicht bij de natuur te leven, zonder het gevoel te krijgen aan 
het eind van de wereld beland te zijn. En hoewel we nog niet 
echt op zoek waren toen dit huis op de markt kwam, hebben 
we toch gebeld voor een bezichtiging; het stond krap vier 
uur op Funda.” Hoewel ze op een lange wachtlijst kwamen, 
lukte het uiteindelijk toch om het huis te kopen. “Overigens 
wandel ik hier minder dan toen we nog op de Limos woon-
den, je hoeft hier feitelijk ook niet weg omdat je al midden in 
het groen woont.”

Rudi (51) trekt er vaker op uit om te wandelen. Hij werkt vier 
dagen per week als docent economie op het Canisiuscollege 
en heeft dus -naast het weekend- een volle dag om van 
de natuur en van het vaderschap te genieten. “Toen Jinthe 
werd geboren ben ik part-time gegaan zodat ik ‘een zorgdag’ 
kreeg en daar heb ik nooit spijt van gekregen. Via de oplei-
ding bestuurskunde in Enschede ben ik eerst in Nijmegen en 
vervolgens in Amsterdam gaan studeren, een gerichte keuze 
voor de docentenopleiding die als beste uit de accredita-
tieronde kwam.” Rudi is een bevlogen docent die bewust 
de keuze voor het voortgezet onderwijs heeft gemaakt. Hij 
vindt het vak leuk, voor hem logisch, maar vooral maakt het 
zijn leven rijker, zinvoller. “Als ik leerlingen na jaren weer ont-
moet en zie dat zij hun draai in het leven hebben gevonden, 
dan ben ik trots dat ik daaraan een klein beetje heb kunnen 
bijdragen.”

“In de loop van de 25 jaar in het onderwijs, zijn zowel de leer-
lingen als het vak veranderd. Voor de kinderen is de wereld 
een stuk kleiner geworden. Zij gaan bijvoorbeeld gemakke-
lijker naar het buitenland, om er te studeren, te werken, of 

te leven. Gaandeweg ben ik zelf beter gaan begrijpen hoe 
alles met elkaar samenhangt in de wereldeconomie, zoals 
de klimaatproblematiek, de verdeling van de welvaart en de 
geopolitiek. Als ik zie hoe de jeugd zich in de loop van hun 
middelbare school meer bewust wordt van de multi-proble-
matiek waarmee zij te maken krijgen, dan denk ik: yes, ik heb 
toch een bepaalde impact op ze gehad, bijgedragen aan hun 
leven. Mooi dat je het besef ziet groeien, dat we als mens-
heid met een te grote broek hebben geleefd, dat het anders 
moet en dat we ons consumptiepatroon aan moeten passen 
willen we overleven.”

Karen knikt, Jinthe kijkt ernstig. De overeenkomst in maat-
schappelijke visie en betrokkenheid in het gezin is duidelijk. 
Karen, opgeleid als orthopedagoog en GZ-psycholoog werkt 
drie dagen in de zorg voor kinderen met visuele en verstan-
delijke beperkingen. “Wat mij in mijn werk aantrekt is de 
zorg voor kwetsbare medemensen die moeilijk of niet voor 
zichzelf op kunnen komen. Door training en begeleiding van 
ouders en begeleiders krijgen we vaak een ontwikkeling 
bij de kinderen op gang, al gaat dat vaak met heel kleine 
stapjes. Ouders vinden het nogal eens moeilijk de beperkte 
mogelijkheden te zien en te accepteren, maar dat is wel een 
essentiële voorwaarde voor de levenskwaliteit van hun kind. 
Ik heb het gevoel dat ik daar met mijn werk een betekenis-
volle bijdrage aan lever.”  

Vanuit hun gelijkgestemde levensvisie en hun kijk op de rol 
die zij in de maatschappij willen spelen, zijn Rudi en Karen in 
de afgelopen vijftien jaar dat zij elkaar kennen, naar elkaar 
toe gegroeid. “In het begin hebben we wel een moeilijke tijd 
gehad. Onze tweede  dochter Fenne hebben we af moe-
ten geven, nog vóór zij geboren was vanwege een ernstige 
chromosomale afwijking.  Maar we zijn er goed uitgekomen, 
rijker, meer bewust van de waarde van het samen te leven.”  

Volgend jaar gaat Jinthe naar het KGC, de vrije school en daar 
kijkt ze nu al naar uit. Wat ze later wil worden? “Dat is nog 

niet helemaal zeker, misschien iets creatiefs, 
zoals houtbewerkster.” Ze is nu druk met vin-
gerhaken en met breien van een slaapzak voor 
haar knuffel. De surprises voor  Sinterklaas 
zijn al lang klaar. En verder bouldert ze, klim-
men zonder tuigje, en speelt ze saxofoon bij de 
Stefaantjes. “En hoe vaak oefen je dan?” Rudi 
en Karen schieten in de lach: goede vraag. Ze 
wilde al saxofoon spelen vanaf haar derde. “De 
bedoeling is dat ze drie dagen in de week oe-
fent, maar daar komt regelmatig iets tussen.”

Lezen, tekenen, spelen met vriendinnen en een 
middag naar BSO Struin. “Ik vind het ook leuk 
om met mijn vader en moeder iets te doen: 
spelletjes, kijken naar Expeditie Robinson, 
of kamperen in de bergen.” “Waar we overal 
gekampeerd hebben? Nou, op Terschelling en 
Texel.” “Maar daar heb je toch geen bergen?” 
lacht Rudi en vertelt vervolgens, hoe zij regel-
matig via de Nederlandse Klim- en Bergsport-
vereniging wandelvakanties in de bergen hou-
den, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Italië. 

Karen: “Je snapt wel dat Jinthe onze berggeit 
is en voor ons uit de berg op huppelt en over 
steile paadjes en rotsen bouldert. Ik doe het 
wat rustiger aan, met mijn hoogtevrees ga ik 
echt niet aan zo’n rots hangen”.

Dichter bij huis, in Heilig Landstichting, is het 
gezin ook actief. Rudi zingt in een koor, Jinthe 
heeft een goede vriendin in het dorp en genoot 
van de Halloween-optocht van vorig jaar en 
van de megakatapult die dit jaar tijdens het 
jubileum werd gebouwd op het parkeerterrein 
van Orientalis. En sinds kort komt er wekelijks 
een groentepakket uit Groesbeek in huis. “De 
regenboogsnijbiet, de herfstraap of de zwarte 
rammenas stellen ons voor nieuwe uitdagin-
gen”, weet Karen. En als ik tenslotte vraag 
of ze naar het voetbal hadden gekeken komt 
er een eensgezind “Nou, neu...”. Jinthe had 
de uitslag wel goed voorspeld maar nog niet 
besloten voor welk team. 
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vegetarische                      
recepten
estafette 

Artisjoktaartjes
Eindelijk geef ik dan nu mijn succesrecept prijs! 
Vrienden proberen al jaren mij te verleiden dit 
recept openbaar te maken…. 
Warm zijn ze heerlijk, maar je kunt ze ook goed 
koud eten, mijn artisjoktaartjes.
Ik gebruik altijd 2 kleine taartvormen van 16 cm 
doorsnee. Als je per persoon een half taartje 
serveert heb je een hoofdgerecht voor 4 personen, 
met wat bijgerechten of een salade erbij. 
Maar je kunt er ook 8 voorgerechten van maken, 
of 16 snackjes…

Benodigdheden:Benodigdheden:
•	 1 bakje champignons 250/300 gr
•	 1 blik artisjokharten
•	 1 potje groene pesto
•	 2 eieren
•	 Zout, peper
•	 6 bladerdeegplakken
•	 2 stukjes bakpapier 

Bereiding Bereiding 
•	 Verwarm de oven voor op 220 graden
•	 Klem het bakpapier tussen de rand en de bodem 

van de bakblikjes
•	 Bekleed de 2 bakvormpjes met bladerdeeg en 

prik gaatjes in de bodem
•	 Bak de champignons en verdeel ze over de 

bodem van de bakblikjes
•	 Neem 2 kommetjes, klop in elke kom 1 ei los, 

voeg een flinke schep pesto toe, wat peper en 
zout en de helft van de artisjokharten (in stukjes 
gesneden)

•	 Giet het mengsel in de bakblikjes
•	 In de oven 30 á 35 minuten op 220 graden 

(voorverwarmd).

Verras je tafelgenoten met deze heerlijke taartjes!

Ik geef de pollepel of in dit geval de deegroller door 
aan Helma Nijenhuis.

Miep Thuijls

Het IBBO: Ik Ben Bewust Onderwijs
Gevestigd op de Monseigneur Suyslaan  TEKST: Wim de Vries

“Als vijfjarige droomde ik er van om juf te worden in Afrika”, 
vertelt Regine enthousiast. “Dat ik daarover fantaseerde 
kwam omdat ik verhalen las en foto’s zag in de SamSam, een 
kindertijdschrift, over ontwikkelingswerk in Afrika, die me 
blijkbaar raakten.  Het werd geen Afrika maar wel Equador 
waar ik ontwikkelingswerk heb gedaan“. 
Aan het woord is Regine Gijben, initiatiefneemster,  begeleider 
en bestuurder van de IBBO-Dolomiet school die sinds ruim 
een jaar is gevestigd aan de Monseigneur Suyslaan 4, in het 
oude kantoor van de begraafplaats en Orientalis. IBBO staat 
voor Ik Ben Bewust Onderwijs, onderwijs met een flinke 
dosis spiritualiteit als grondslag voor het educatief handelen. 

Waarin komt die spirituele kant van het onderwijs 
naar voren?
Creativiteit en natuur spelen naast aandacht voor waarden 
en normen een wezenlijke rol binnen de wijze waarop wij het 
onderwijs vormgeven. In de ochtend is veel aandacht voor 
de cognitieve vakken en de middag is weggelegd voor na-
tuureducatie en creativiteit. En elke maand staat een thema 
centraal dat elke ochtend in het kringgesprek aan bod komt. 
Dat is deze maand ‘samen delen’ en vorige maand was dat 
‘vergeving’. “Bij ons krijgen de kinderen de ruimte om op 
een natuurlijke manier te groeien en te mogen ZIJN”, vertelt 
Regine. En verder: ”Die aandacht voor natuur en creativiteit 
binnen ons onderwijs past perfect bij deze locatie op Orien-
talis. Het is een prachtige serene omgeving voor het beleven 
van de natuur en culturele diversiteit.”   

Welke kinderen komen op dit type onderwijs af?
Het zijn bijna altijd de ouders die bewust voor dit spiritueel 
onderwijs kiezen. Alle kinderen en jongeren zijn welkom 
voor het volgen van basis- en voortgezet onderwijs. Op dit 
moment geven we aan 7 kinderen les. De jongste is 5 en de 
oudste 14. Als ouders en kind belangstelling hebben voor 
onze school dan komen ze meestal een maand op proef om 
te bezien of het bevalt en past.   

Hoe ziet de begeleiding van het onderwijs eruit?
De leerlingen gaan hier vier dagen per week naar school 
en zijn vrijdags vrij.  We werken met een groep van nu 6 
begeleiders die hier werken  op tenminste één vast dagdeel 
per week. Een aantal van hen is bevoegd, anderen zijn dat 
niet. En belangrijk om te weten: deze begeleiders worden 
niet betaald; het is onbezoldigd werk. Ondersteuning bij de 

uitvoering vindt plaats binnen een koepel waarbij zeven 
IBBO-scholen zijn aangesloten. Dit centrum voor spiritueel 
onderwijs (CVSO) geeft bij- en nascholing aan begeleiders 
en helpt om de missie en visie van IBBO-scholen in prak-
tijk te brengen. Dit alles vindt plaats bij de ‘moeder-school 
IBBO-Angeliet’ in Geleen.

Hoe is de financiering geregeld?
Onze school krijgt geen bijdrage van het ministerie van 
onderwijs. Ouders betalen de kosten van onze school zelf. 
Ouderbijdrage bedraagt 195,- per maand voor 10 maanden. 
Wij hebben als school een B3 status dat wil zeggen dat de 
inspectie van O&W goedkeuring geeft aan de wijze waarop 
wij lesgeven en dit ook controleert. 

Wat voorzie je in de toekomst voor IBBO-Dolomiet?
Bekendheid geven aan het gedachtengoed van ons onder-
wijs kan helpen bij meer ouders en kinderen interesse te 
wekken voor ons IBBO-onderwijs. Wij komen niet voor in 
de stroomwijzer dus die weg om ouders te bereiken is niet 
voorhanden, vandaar dat we andere wegen zoeken. Want 
we willen graag dat ons leerlingenaantal zich uitbreidt. Ook 
doen we graag een oproep voor het werven van begeleiders, 
bevoegd of onbevoegd, om onze leerlingen bij de lessen te 
begeleiden. 

Alle IBBO-scholen dragen een speciale steen in hun 
naam. Vanwaar de keuze voor Dolomiet? 
Als oprichters van deze IBBO-school kozen we voor Dolo-
miet omdat dit gesteente staat voor “het ontwikkelen van je 
talenten” en dat past precies bij onze visie en missie.

Voor vragen of het inwinnen van informatie neem contact op 
met Regine via de mail:  dolomiet@IBBO.eudolomiet@IBBO.eu of via de website 
http://www.ibbo.eu.http://www.ibbo.eu. 
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een ontmoeting met: Bertie Engelen
TEKST en FOTO: Jan de Koning

4 november. “Ach ja, een bekend gezicht; kom even binnen voor een kopje thee,” nodigt Bertie me uit. 
Fietsend over de Profetenlaan was ik op zoek naar ‘het huis met de boerenbonte gordijnen’ om een afspraak 
te maken voor het interview in de serie Forever Young. We hadden elkaar een paar weken terug ontmoet 
op de ‘dorpssoep’ in de Bosduivel. Zorgzame buren hadden haar bij de arm genomen en het was een erg 
gezellige bijeenkomst geworden, waarin we met elkaar kennis maakten. Bertie scharrelde in de tuin rond, 
snoeide de rododendron en haalde er de dode takken uit. “Volgende week liever niet, want dan vier ik mijn 
verjaardag, maar de week daarop ben je welkom voor het interview.” 

90 jaar is ze geworden, afgelopen zaterdag. “Een prachtige 
dag met de kinderen, allemaal natuurlijk ‘dubbel’, 10 kleinkin-
deren en 4 achterkleinkinderen.” Stralend weer, een mooie 
omgeving in de buurt van Doornspijk bij het Veluwemeer en 
een super cadeau. Bertie loopt naar de kamer en komt terug 
met een digitale fotolijst. “Ik ben hier erg blij mee; kijk je zet 
hem aan en dan komen er allerlei foto’s; allemaal door elkaar 
en ze gaan er ook nog de foto’s van het feest inzetten.” 
Achtereenvolgens komen beelden voorbij van het volledige 
nageslacht, van de verloving met Toine, haar overleden echt-
genoot, van haar moeder die 102 is geworden en van Bertie 
die samen met haar honderdjarige oudste zus, een ijsje eet 
op een bankje. “En gisteravond stonden alle moeders uit de 
Profetenlaan met hun kinderen op de stoep om mij toe te 
zingen en te feliciteren. Dat was hartverwarmend”

Toine kwam vanuit Nijmegen naar Groningen om er medi-
cijnen te studeren. De Nijmeegse universiteit had toen nog 
geen medische faculteit. Bertie, geboren Groningse, zat daar 
op de MMS, de HBS voor meisjes. “Ik leerde hem op mijn 
17de kennen op de eerstejaars dansles en daags na zijn 
artsexamen zijn we getrouwd. Toen Toine in Nijmegen ging 
specialiseren zijn we deze kant uitgekomen, eerst op een 
flatje in de professorenbuurt; daar werd de eerste geboren. 
Toen vier jaar op de Eleonoraweg; daar kregen we de volgen-
de drie, en in 1964 konden we dit huis aan de Profetenlaan 
kopen en kwam de jongste ter wereld. In die 61 jaar dat we 
getrouwd waren hebben we het heel goed gehad; Toine was 
een zorgzame echtgenoot, vader en opa, het liefste thuis, 
waar hij zijn draaibank en een volledig ingerichte werkplaats 
had en in zijn vrije tijd klokken repareerde voor Jan en alle-
man. Ik had het druk met gezin, huishouden en zwemmen; 
hoe ik dat allemaal heb gered mag Joost weten.” 

“Bij de NZC zwemclub fungeerde ik als een soort van kin-
dercoach en elke week laadde ik de hele bubs in de auto om 
in een van de zwembaden in de buurt te zwemmen en te 
trainen. Omdat er in de zomer meestal wedstrijden waren, 
gingen we alleen ‘s winters op vakantie, om te skiën. In ‘84 
deed onze dochter Marijke mee aan het synchroonzwem-
men op de olympische spelen in Los Angeles; ze greep daar 
net naast de medailles en werd vierde. Later ben ik nog gaan 
tennissen bij Rapiditas en toen de kinderen ieder hun eigen 
sport hadden gevonden of het huis uit waren gingen we 
golfen. Ja, we hadden een druk leven; en dat valt dan tegen 
als je na 61 jaar in een keer alleen komt te staan. Gelukkig 
hebben we een erg fijne buurt waar de mensen er echt voor 
elkaar zijn, voor je klaar staan; dat is erg waardevol, zeker 
omdat de kinderen wat verder weg wonen. Ik zeg altijd: zon-
der die buurt zou ik hier niet kunnen blijven.”

“Die aandacht voor elkaar vind je niet in de stad; daarom ga 
ik alleen naar Groesbeek voor de boodschappen. Je wordt 
daar nog gezien als mens en met warmte behandeld. Vroe-
ger hadden we hier in Heilig Landstichting een ‘Sparretje’ en 
een groenteboer. En kwam er af en toe een winkelwagen, 
maar die kon niet onder de poort door, dus dat was vrij snel 
afgelopen. Jammer is het wel dat dit allemaal weg is. Ook 
het schooltje hier recht tegenover is er niet meer. Al onze vijf 
kinderen hebben daar leren lezen en schrijven, bij juffrouw 
Triffterer.” 

Als ik vraag naar haar jeugd in Groningen, komt er al snel een 
fotoalbum op tafel. 12x6 foto’s uit 1933 van baby Bertie op 
de arm van haar moeder, trouwfoto’s van oom Joep en tante 
Angelique, met Bertie als bruidsmeisje, en een prachtige kiek 
van ‘Huisje Piggelmee’ dat zo uit een Van Nelle-prentenboek 

FOREVER YOUNG zou kunnen komen. “Dat huisje stond op Ameland 
en we gingen hier steevast op de eerste dag van 
de grote vakantie naar toe en dan kwamen we de 
laatste dag terug. Het huisje was omringd door 
weilanden en je keek er uit over de duinen, de 
vuurtoren en het strand, maar na de oorlog was 
het verdwenen en waren er nieuwe huizen voor in 
de plaats gekomen.” Bertie neemt me mee door 

het huis met de boerenbonte gordijnen, vol met 
herinneringen en we bekijken foto’s in tientallen 
albums, foto’s aan de wand in de gang en zelfs fo-
to’s op de WC van ver voor de oorlog. In de kamer 
twee kleurige vergrotingen van de kinderen en 
kleinkinderen. “Allemaal engelen zijn het,” besluit 
Bertie.

Huiskamerkoor in de Petruslaan zoekt zangers/
zangeressen. 
 
Elke woensdagavond zingen we spirituele/religieuze 
liederen van over de hele wereld, zoals liederen 
uit Taizé, oosterse mantra’s, Vrije School liederen, 
Afrikaanse, Hebreeuwse en Russische muziek. 
We zingen vaak ingetogen, soms uitbundig, meestal 
vierstemmig.
 

Ellen Deimann, onze bevlogen dirigente, begeleidt op 
gitaar of piano. Maar we zingen ook vaak a capella. 
Zingend stemmen we af op elkaar en op de intentie 
van het lied.  
Enige kennis van het muziekschrift is handig en we 
vragen je of je redelijk zuiver kan zingen. 

Nieuwsgierig? Bel Ellen: 024-7850103

ZING JE GRAAG IN EEN KLEIN KOOR ?
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15 jaar Dorpsvereniging Heilig Landstichting

Dagaftrap
Om 14.00 uur was er voor zo’n 60 belangstellenden koffie en 
thee met gebak en opende voorzitter Tom Smit het pro-
gramma. Hij memoreerde daarbij uiteraard de ontstaans-
geschiedenis en de bloei van de Dorpsvereniging. Deze werd 
verder aanschouwelijk gemaakt in een uitgebreide fotocol-
lectie over 15 jaar Dorpsvereniging, onder regie van Jan de 
Koning geëxposeerd in de diverse zalen van de Bosduivel. 
Veel van deze foto’s zijn gemaakt door Marcel Krijgsman, 
fotograaf uit ons dorp die ook de omslagfoto’s van de Oor-
schelp verzorgt. 
De foto’s zijn te koop via dorpsvereniging@gmail.com.dorpsvereniging@gmail.com.
Pianiste Thea Stadlander zorgde voor de muzikale omlijsting, 
en de bezoekers voor geanimeerde gesprekken.

Jeugdprogramma
Ondertussen hadden onder leiding van het Oranje Comité 
25 à 30 jonge kinderen, gewapend met een bingokaart met 
foto’s al een puzzeltocht door het dorp gedaan. Na afloop 
ontvingen allen een prijsje! En door de iets oudere kinderen 
waren op de parkeerplaats van Orientalis katapulten ge-
bouwd, met als uitdaging er zo ver mogelijk mee te schieten.
’s Middags leerde Helen van der Ven kinderen (en volwasse-
nen) hoe met klei zaadbommen te maken. Buurtbewoners 
hadden daarvoor inheemse bloemenzaden uit hun tuinen 
verzameld. Komend voorjaar zullen we zien wat deze zaad-
bommen aan bloemenpracht gaan opleveren.

Duurzaamheid
Een aanmerkelijk deel van het dagprogramma werd 
verzorgd door de Werkgroep Duurzaamheid. Zo hield Tiny 
Wigman een inspirerende lezing over de plannen van de 
Werkgroep en vertelde ze hoe we biodiversiteit in onze tui-
nen kunnen vergroten. Het gebruik van de app Obsidentify 
werd aangemoedigd om te leren wat we allemaal al in de 
natuur om ons heen kunnen aantreffen. En Helen van der 
Ven vertelde over de pimpernoot, ofwel de paternoster-bol-
lekesboom, waarvan een mooi exemplaar op de begraaf-

plaats staat, en toonde ons de zaadhuizen met de klotsende 
zaden. Met deze harde kralen werden vroeger rozenkransen 
gemaakt. 

Een aantal dorpsbewoners trotseerde het druilerige weer en 
bouwde buiten met boor en zaag aan een groot bijenhotel. 
En last but not least verzorgde de Werkgroep dit jaar voor de 
vijfde (maar helaas ook de laatste) maal een kookboekje met 
recepten voor een week lang 2 gangen koken zonder vlees of 
vis. En daarmee werd de aftrap gegeven voor de Vegetari-
sche Week. Lies van Campen verzorgde de distributie van de 
bijbehorende producten-pakketten.

Vegetarisch dorpsbuffet
Vanaf een uur of vijf stroomden vanuit alle hoeken van 
ons dorp bewoners met hun zelfgemaakte salades, har-
tige taarten, en andere gerechten naar de Bosduivel toe. 
Terwijl er gezellig gepraat en geborreld werd verrees op het 
omgebouwde biljart een kostelijk buffet voor de ongeveer 
120 deelnemers. Vooraf was er pompoensoep, 15 liter maar 
liefst, gemaakt door Anna Mourits. En achteraf waren er 
toetjes. Speciaal voor de kinderen waren er pannenkoeken 
en ijs. Het behoeft geen betoog dat er enorm is genoten van 
alle lekkernijen!

Tot slot
Al met al kunnen we terugzien op een heel geslaagde 
burendag. Het is werkelijk bijzonder om te ervaren hoeveel 
buurtbewoners actief meedoen en het gezellige samenzijn 
waarderen. Veel dank met name aan het kernteam van de 
Bosduivel, de leden van de Werkgroep Duurzaamheid, het 
Oranje Comité, Thea Stadlander, de vele koks, en de mensen 
van de afwasdienst!
En voor wie de fototentoonstelling nog graag wil zien: dat 
kan, want hij hangt nog in de Bosduivel.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Burendag én het 3e lustrum van onze Dorpsvereniging: dat waren de redenen voor 
feestelijke activiteiten en ontmoeting voor jong en oud in en rond dorpshuis de Bosduivel 
op 24 september 2022.     TEKST: Vera Mattijssen, FOTO’S: Jan de Koning en Jaap Festen
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De HLS Hondenestafette
maak kennis met: Noukie – de bruine Labrador van 4 jaar

Dag Oorschelp-vriendjes, 
Vandaag is het mijn beurt om de honden-stok door te geven. Geen probleem want 
kandidaten genoeg die dagelijks langs Pauluslaan 17 lopen en meer of minder enthousiast 
reageren op mijn blaffen. Sinds de zomer is daar ineens een nieuwe bruine labrador in de buurt, 
altijd rustig rondsnuffelend en  observerend, een tikje verlegen lijkt me. Waar zou die houding vandaan 
komen? Deze rubriek is natuurlijk ideaal om daar achter te komen dus stuurde ik mijn baasjes erop uit om 
contact te zoeken.  TEKST: Marije Hogeveen 

Op een ijskoude zondagmorgen in november, waarin heel 
Heilig Landstichting zich klaarmaakte voor de Zevenheu-
velenloop, kregen zij op de Nijmeegsebaan 132 een warm 
welkom van Noukie en haar baasjes Luc, Marina, Yana en 
Kyra. Noukie, een prachtige bruine labrador van 4 jaar, leek 
het bezoek wel leuk te vinden en bleek een vriendelijke 
kroelkip (over kip later meer) die zich graag laat knuffelen. 
Een plattegrond van Brooklyn aan de muur verklapt dat 
het gezin 4 jaar in New York heeft gewoond. En eerder ook 
al 4 jaar in Sydney, beide voor het werk van Luc. Tijdens 
hun buitenlandse avonturen hadden zij hun huis in Nijme-
gen-Oost aangehouden, om daar vorig jaar weer te gaan 
wonen (Oost West…). Maar het groen en de ruimte van 
Heilig Landstichting lonkten, dus verhuisden ze dit jaar naar 
ons dorp. Na een stevige verbouwing waren huis en tuin 
helemaal af, cavia’s Snoetje en Coco hadden zich gerieflijk 
midden in de kamer genesteld, maar toch ontbrak er nog 
iets… dus ging het gezin op zoek naar een lieve hond om het 
geheel te completeren.

Noukie was op dat moment opgevangen door de Stichting 
Dier en Project, nadat zij en twee andere honden door de 
dierenbescherming en de organisatie House of Animals wa-
ren bevrijd uit de handen van een broodfokker. Deze bleek 
meer dan 500 honden in een oude varkensloods te houden, 
zwaar verwaarloosd en onder erbarmelijke omstandighe-
den. De broodfokker heeft uiteindelijk zijn duivelse activitei-
ten gelukkig moeten staken.

Stichting Dier en Project biedt een allerlaatste kans voor 
mishandelde dieren. Els Adams biedt samen met haar team 
van vrijwilligers hulp, zodat de dieren fysiek en mentaal 
kunnen helen. Dier en Project gaat na rehabilitatie op zoek 
naar een goed opgevoede eigenaar die de dieren een gouden 
mandje kan bieden. Dit gouden mandje werd dus gevonden 
op de Nijmeegsebaan, waar Noukie inmiddels al weer een 

half jaar woont. En hoe goed gaat het met haar!!
In het begin was Noukie nog heel schuw en angstig, begrij-
pelijk. Zo wilde ze niet door de gang lopen als er mensen 
achter haar liepen. Dus steeds als Noukie uitgelaten moest 
worden, moest het hele gezin voor haar uit de gang door om 
haar naar de voordeur te begeleiden, en volgde Noukie op 
gepaste afstand als de kust veilig was. Spelen deed ze niet, 
ze had nog nooit een bal of een stok gezien. En ze schrok 

van harde geluiden en onverwachte 
bewegingen.
Maar al snel ging het beter met haar 
en hervond ze haar vertrouwen 
in mensen en andere dieren. Met 
Snoetje en Coco kon ze het goed 
vinden, maar die bleven toch wel wat 
saai de hele dag in hun hok. Dus toch 
maar voorzichtig buiten toenade-
ring zoeken tot andere honden. Het 
was labradoodle Kees met wie ze 
op het veldje bij Orion voor het eerst 
ging spelen en ravotten. De liefde 
bleek wederzijds en nog steeds is 
Kees haar grote crush, hoewel ze nu 
steeds meer ook met andere honden 
speelt en buurhond Laika (retriever/
stabij) haar steeds kusjes geeft als ze 
Noukie ziet.

Noukie is ook gek op water: vooral in 
kleine badjes waant ze zich een zee-

hond en daar kan ze uren in blijven 
badderen. Maar verder is ze dus een 
rustige hond die welverdiend geniet 
van het goede leven dat haar nu 
wordt geboden. ‘Het goede leven’ is 
misschien zelfs een understatement, 
want Noukie wordt nogal verwend 
met aandacht, liefde en vooral ook: 
lekker eten! Ze heeft feilloos door 
als er in de keuken gerommeld wordt 
en door zichzelf pontificaal in de 
looproute te positioneren zorgt ze er-
voor dat ze nooit wordt overgeslagen. 
Dit werd al duidelijk in haar eerste 
week, toen er beschuit met muisjes 
werd gegeten om Noukie’s komst te 
vieren en zij net zo lang haar smeken-
de blik opzette tot ze uiteindelijk ook 
een beschuitje kreeg. Al snel bleek ze 
alles te lusten: stroopwafels, wor-
stenbroodjes, crackers… waarbij ze 
wel prinsessengedrag vertoont want 

ze komt niet bedelen of het eten ha-
len: ze verwacht dat ’t keurig gebracht 
en aangeboden wordt! Het grootste 
feest in huis is het moment dat Yana 
haar beroemde ‘fried chicken’ maakt 
(KFC maar dan op sterrenniveau) 
– dan krijgt Noukie ook altijd haar 
portie en waant ze zich in de zevende 
hemel.

Opgetogen over zo’n ‘eind goed al 
goed’ verhaal en blij om dit leuke 
gezin te hebben leren kennen keerden 
mijn baasjes huiswaarts om aan mij 
te rapporteren, zodat ik nog voor de 
deadline verslag kon doen voor de 
Oorschelp. Benieuwd aan wie Noukie 
het stokje doorgeeft!

Warme poot, Flynn

Klus Klus 
te klarente klaren
met NLdoet?met NLdoet?
Op 10 en 11 maart 2023 organiseert het Oranje Fonds 

de grote jaarlijkse vrijwilligersactie NLdoet. Dat biedt 

een goede gelegenheid om samen een gewenste klus 

te realiseren. Zo zijn bijvoorbeeld eerder banken in 

onze speeltuin gebouwd. 

Heb jij een voorstel voor iets dat we samen als vol-

wassenen en/of kinderen in ons dorp zouden moeten 

fixen? Laat het snel weten via een mailtje aan dorps-

vereniging@gmail.com. 

Voor een kansrijk plan wordt dan een financiële aan-

vraag ingediend bij het Oranje Fonds. 

Verdere info:  www.nldoet.nl.

Jouw hulp
doet ertoe! 

Help je ons mee op 10 & 11 maart?
Meld je aan als vrijwilliger op

oranjefonds.nl/nldoet
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Het is zondag 30 oktober 2022. Geweldig mooi najaarsweer. 
De zon en een aangename temperatuur stelden restaurant 
Rozenhof in de gelegenheid de zaaldeuren open te zetten 
naar het achter het restaurant gelegen terras. En dat was 
ook hard nodig zo bleek later in de middag. Het aantal leden 
van onze Vereniging dat dit jubileum bezocht overtrof alle 
verwachtingen. De zaalruimte had het niet aangekund.

Wat een sfeer en wat een gezelligheid om bij deze 
gelegenheid weer bij elkaar te komen. Alom vrolijke 
gezichten op deze in meerdere opzichten mooie dag.

Marja van Rossum heette iedereen van harte welkom 
waarna Hans Bartels namens het bestuur aan de leden van 
de Vereniging een prachtig schilderij van de hand van ons lid 
Ingrid Eikendal aanbood. Dit schilderij zal een mooi plaatsje 
krijgen in ons “thuishonk” de Bosduivel.

Hierna kon Josje Pappôt vanuit de ledenadministratie 
melden dat het 200ste lid recent was ingeschreven. Coosje 
Brunnekreeft was de gelukkige! Zij was op dat moment op 
vakantie, maar zij is later thuis uitgebreid in het zonnetje 
gezet.

Na dit officiële deel van de bijeenkomst namen, tot 
totale verrassing van het huidige bestuur, de drie laatste 
voorzitters van de Vereniging het woord. En hoe!!

Zij hadden, zo bleek, spontaan het initiatief genomen 
tot een oproep naar alle leden om het huidige bestuur te 

bedanken voor haar inzet in de afgelopen drie jaar door een 
donatie te doen. Vooral de coronaperiode werd genoemd. 
Ondanks de lockdowns werden door het bestuur allerlei 
acties georganiseerd om te laten zien dat de Vereniging er 
voor haar leden is en hen daarmee een hart onder de riem te 
steken in die moeilijke tijd. Dit is volgens de initiatiefnemers 
uitermate gewaardeerd door de leden. Hoe groot die 
waardering was bleek wel toen Bep Huisman als één van 
de oud-voorzitters het uiteindelijke bedrag bekend maakte. 
Wat een bedrag!!! En dat spontaan en in zo’n korte tijd 
gerealiseerd.

Bij het huidige bestuur waren de emoties hoog bij het horen 
van de uitkomst van dit spontane initiatief. Afgesproken 
werd dat de drie bestuursleden een deel van het bedrag 
naar eigen inzicht kunnen besteden en dat als wens van 
leden het resterende bedrag zou worden besteed aan een 
voor de leden zichtbaar aandenken aan deze zeer plezierige 
bijeenkomst in het kader van dit 60-jarig jubileum.

WELKOM AAN ONS 
200STE LID

In oktober heeft 
onze Vereniging 
haar 200ste 
lid mogen 
verwelkomen in de 
persoon van Coosje 
Brunnekreeft uit 
Heilig Landstichting. 
Dat is een prachtige 
mijlpaal, want in 
al die 60 jaar van 
haar bestaan is 
het aantal van 
200 leden nooit 
gehaald!

Coosje werd door Josje Pappôt
in de bloemetjes gezet. 

Het 60-jarig jubileum 
Vereniging 50Plus Heilig Landstichting
         TEKST: Gerard Pappôt

Het landschap
De tuinen. 
Elke week op de woensdagmorgen zorgt Frans voor de 
koffie. Iets na negenen komen de groenklussers op hun fiets 
naar de Syrische boerderij. Meestal met een man/vrouw of 
10, maar de laatste maand hebben zich drie nieuwe vrijwil-
ligers gemeld. Regelmatig nemen Vera, Nelleke of Coosje 
zelfgemaakt gebak mee en we bespreken met Maarten wat 
er gedaan moet worden. En dan gaan we aan de slag; in de 
kruidentuin, de Romeinse tuin, de moestuin of in het land-
schap. Rond een uur of één fietst ieder weer huiswaarts.  
In de week ‘zaaien en oogsten’ gaven Els en Nelleke enkele 
workshops voor kinderen over kruiden en het gebruik ervan.

De zichtlijnen.
Langzaam maar zeker krijgt het landschap een open park-
achtig karakter. Vanuit de karavanserai kijk je uit over het 
Arabische dorp; bij Beth Juda opent zich een uitzicht naar het 
timmermanshuisje en vanuit de Romeinse straat ontvouwt 
zich een panorama over de begraafplaats. Hoewel er nog 
veel te doen is, wordt een wandeling door het museumpark 
steeds aantrekkelijker. 

Maatschappelijke rol
Documentaire. 
Op 14 oktober ging in het hoofdgebouw ‘Ongekend Nijmegen’ 
van Sinan Can in première. Ongekend vertelt verhalen van 
het Afrikamuseum en museumpark Orientalis die we nog 
niet kenden, omdat ze verzwegen zijn of de geschiedenis-
boeken niet haalden. Aan de hand van zijn eigen herinnerin-
gen aan vroeger en zijn ervaringen van nu zet de documen-
tairemaker prachtige voetnoten bij de geschiedenis en laat 
enkele ongekende verhalen zien.

Educatief centrum. 
Eind oktober werd het prachtige nieuwe educatiecentrum 
in het hoofdgebouw geopend. Het ontwerp is van Dorothé 
en Jan van het bureau KEK dnl. Het centrum is geschikt voor 
scholen, organisaties en bedrijven voor lezingen of presen-
taties, heidagen en meer.

Feest van Licht. 
Na drie jaar tegenslag vanwege corona gaat het feest van 
licht op 17 december van start, ditmaal natuurlijk wél met 
toegang tot de traditionele kerststallententoonstelling. De 
lichtroute is vernieuwd met theater, muziek, speurtochten, 
ambachtenmarkt, fotowedstrijd en een meditatieve wande-
ling.

Orientalis in Ontwikkeling
 TEKST: Jan de Koning, 

Aandacht voor de aantrekkelijkheid van het landschap, een brede en maatschappelijk actuele visie en samenwerking Aandacht voor de aantrekkelijkheid van het landschap, een brede en maatschappelijk actuele visie en samenwerking 
met bedrijven en organisaties, passend bij het profiel van ‘Het Nieuwe Orientalis’. Dat waren in de kern de adviezen met bedrijven en organisaties, passend bij het profiel van ‘Het Nieuwe Orientalis’. Dat waren in de kern de adviezen 
die we vanuit het dorp meegaven aan het toekomstplan van het Museumpark. Tijd voor een overzicht van de ontwik-die we vanuit het dorp meegaven aan het toekomstplan van het Museumpark. Tijd voor een overzicht van de ontwik-
kelingen. kelingen. 
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Inmiddels al zo’n 9 maanden wordt er in Heilig Landstichting gewerkt aan vervanging 
van kabels en leidingen, liggen er straten open, en zijn er plaatselijke onderbrekingen 
van water- en elektriciteitsaanvoer. Steeds meer bewoners vragen zich af waarom 
dit allemaal toch zoveel tijd kost. Voldoende reden om eens wat achtergronden uit te 
diepen.  TEKST: Vera Mattijssen 

Wegwijs in de 
graafwerkzaamheden

Doel
Energie-netbeheerder Liander is in een groot 
landelijk project, dat loopt tot 2032, bezig met 
vervanging van oude gasleidingen van gietijzer of 
asbestcement. Dit zijn zogenaamde grond-
roeringsgevoelige leidingen. Onder invloed van 
grondverzakkingen of zwaar verkeer zouden ze 
op de lange duur kunnen gaan lekken. Daarnaast 
werkt Liander aan uitbreiding van het elektri-
citeitsnet omdat op veel plaatsen, ook in de 
gemeente Berg en Dal, met het bestaande net de 
maximale capaciteit is bereikt voor het leveren 
van stroom. 

Betrokken partijen
Liander is de opdrachtgever van de huidige 
werkzaamheden, en heeft daarvoor vergunning 
moeten vragen aan de gemeente Berg en Dal. Het 
werk wordt uitgevoerd door een samenwerking 
van meerdere aannemers en onderaannemers. 
Om redenen van efficiëntie en beperking van 
overlast worden tegelijkertijd de gas- én de elek-
triciteitsleidingen aangepakt, en vernieuwt Vitens 
daar waar nodig ook de waterleidingen. In delen 
van de wijk vervangt de gemeente meteen oude 
stoeptegels door nieuwe. 

Aard en omvang van het werk
In Heilig Landstichting wordt in totaal 2750 meter 
nieuwe gasleiding gelegd, en voor de elektriciteit 
1800 meter middenspanningskabel en 3600 me-
ter laagspanningskabel. 
Op de hoek Profetenlaan-Monseigneur Suyslaan 
is aan de kant van Orientalis een heel nieuw 
wijk-elektriciteitsstation (transformatorhuisje) 
gebouwd. Daar komt de rode middenspannings-
kabel binnen en van daaruit gaat de laagspan-
ningsstroom naar onze huizen. Het karakteristie-
ke oude transformatorhuisje aan de andere kant 

van de kruising verliest hiermee zijn functie. Het 
hele werk staat in het kader van energietransitie 
en van verduurzaming van de energievoorziening. 
Het wijkelektriciteitsnet heeft nu een hogere 
capaciteit en is klaar voor een toekomst waarin 
er meer elektriciteit verbruikt en/of opgewekt 
wordt. En de nieuwe gasleidingen zijn van 
kunststof waar doorheen mogelijk in de toekomst 
waterstof vervoerd gaat worden.  

Deskundige aan het woord
Mike Franken, uitvoerder van Gebr.Van der Steen 
Bedrijven vertelt: “De grote onbekende voor ons 
is: wat zit er precies onder de grond? Er zijn wel 
tekeningen van leidingen en kabels maar die 
kloppen niet altijd”. Als het goed is wordt dat 

Samenwerking
Langzaam maar zeker raakt het museumpark ‘bevolkt’ met 
bedrijven en organisaties die een maatschappelijke bood-
schap in hun missie hebben staan die aansluit bij Orientalis. 
De levendigheid neemt door al die activiteiten toe en maakt 
het park ook steeds aantrekkelijker voor de bezoeker. Enkele 
voorbeelden:

IBBO.
In het voormalige kantoorgebouw is De Dolomiet gevestigd, 
een spirituele basis- en middelbare school met een huise-
lijke sfeer. IBBO Dolomiet ziet het hele leven als een leer-
school, waar luisteren naar je innerlijke levensvreugde een 
belangrijke plek inneemt. Ieder kind volgt zijn/haar eigen 
leerweg met veel aandacht voor fysieke, mentale, emotione-
le en spirituele aspecten. Vanuit liefde, respect, waarheid en 
verbinding met levenskunst leren de kinderen naar zichzelf 
en naar de wereld te kijken en samen een nieuwe wereld te 
creëren. Het museumpark is een ideale opleidingsplek om in 
te bewegen en de natuur te ontdekken. Zie het interview op 
pagina 7.

Mareef film. 
Eveline Sonneville en Margot Brand zijn filmmakers, gespeci-
aliseerd in whiteboard animaties: een cartooneske anima-
tievorm waarmee moeilijke onderwerpen worden ‘vertaald’ 
naar een begrijpelijk verhaal en gevisualiseerd met beelden 
en metaforen. Mareef is recent aan de slag gegaan in de 
Romeinse straat en kijkt uit naar nieuwe initiatieven samen 
met Orientalis en andere ondernemers.

De Zendo. 
Op 2 oktober opende De Zendo, naast het kassagebouw van 
Orientalis haar deuren. In het volledig gerenoveerde gebouw 
bieden de initiatiefnemers, Mischa en Lotte, ruimte om met 
open verwondering wijsheidstradities uit Oost en West te 
leren kennen, te beoefenen en te ontwikkelen. De Zendo 
biedt een warme en persoonlijke ambiance voor spirituele en 
inspirerende activiteiten aan diverse organisaties, zoals Zen 
Centrum Nijmegen, Didie Retreats, en het Han Fortmann 
Centrum. Je kunt er tijd voor jezelf nemen met een kop koffie 
en een goed boek na een wandeling door Orientalis.

Malus saplokaal. 
In de Romeinse straat, waar voorheen de Romeinse Herberg 
was, is Malus gevestigd, een sociale en lokale onderneming 
die draait om ‘buitengewoon met buitenbeentjes’. Het 
bedrijf verwerkt op ambachtelijke wijze buitenbeenappels 
uit de regio Nijmegen tot appelsap en cider onder het motto 
‘persen zonder druk’. De medewerkers zijn jongvolwassenen 
die vanwege autisme moeilijk hun weg vinden naar studie of 
werk. Het verwerken van appels biedt een scala aan activi-
teiten, zoals appels plukken, snoeien, persen en de produc-
ten aan de man brengen.

Quest. 
In het Syrische dorp is Quest Events gevestigd. Hier bieden 
Casper en Michiel een actieve dag voor scholieren, studen-
ten en personeel van bedrijven en organisaties, waarbij de 
grenzen op een leuke manier worden opgezocht. Het Muse-
umpark leent zich perfect voor dynamische in- en outdoor 
activiteiten die een beroep doen op intelligentie, behendig-
heid en groepsontwikkeling.

Terugkijkend op de afgelopen maanden is er veel gebeurd in 
Orientalis en bruist het museumpark van jonge initiatieven 
en nieuwe ontwikkelingen.  
Als je meer ideeën, suggesties of voorstellen hebt, laat het 
ons weten via oorschelphls@gmail.com.oorschelphls@gmail.com.
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probleem nu ook opgelost, want alle nieuwe lei-
dingen zijn met behulp van GPS ingemeten en op 
kaart vastgelegd voor de toekomst. 

Zoals momenteel in veel sectoren hebben leve-
ringsproblemen van materialen en tekorten aan 
goed opgeleid personeel ook parten gespeeld in 
de voortgang van de werkzaamheden. Mike: “We 
werken met vele beroepsgroepen: zo zijn er de 
machinisten op de kranen, de grondwerkers die 
moeten opletten dat er niets beschadigd wordt, 
de monteurs voor het afsluiten van oude en 
aansluiten van nieuwe leidingen. En daarna zijn 
de stratenmakers aan de beurt.” Toch kan het wel 
eens voorkomen dat bijvoorbeeld de glasvezel 
beschadigd wordt. En dan moet KPN komen om 
dat eerst weer te herstellen.

Mike praat gedreven over zijn vak, en over de taak 
om de bewoners zo goed mogelijk in te lichten. 
Maar “uiteindelijk hebben wij weinig eer van ons 
werk, want als het klaar is zit alles weer onder de 
grond en zie je er niets meer van”. 
Dan de hamvraag: wanneer zou dat moment 
bereikt zijn in Heilig Landstichting? De waterlei-
dingen zijn inmiddels klaar, en de gasleidingen 
komen klaar in week 48. En in week 6 van 2023 
zou ook het elektriciteitsnet gereed moeten zijn, 
en het straatwerk weer dicht. 

Groenstroken 
In enkele straten zijn struiken in de groenstroken 
langs de trottoirs opgeofferd voor het graafwerk. 
De gemeente Berg en Dal draagt zorg voor de 
herbeplanting. Leden van de Werkgroep Duur-
zaamheid gaan in gesprek met de betreffende 
werkvoorbereider om te horen wat hierbij de op-
ties zijn, met oog voor onderhoud, duurzaamheid 
en biodiversiteit. 

Het transformatorhuisje op de hoek van de  
Profetenlaan en de Monseigneur Suyslaan 

kan nu met pensioen.

Onderwerp/organisatie Wat houdt het in? Hoe te bereiken?

Zorg en Welzijn
Sociaal Team Berg & Dal is er voor bewoners van Heilig Landstichting of voor 

hun mantelzorgers voor wie het zelfstandig leven 
problemen oplevert. Denk aan: huishoudelijke hulp, 
woningaanpassing, maaltijdverzorging, alarmering, 
bezoekdienst, maatjesproject, dagopvang, dagbeste-
ding, aanvraag vervoerspas, aanvraag vervoersbe-
geleiding, persoonlijke vragen/problemen.

Via mail: sociaalteam@bergendal.nl of tel. 
(024) 751 65 20

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

Website: www.mantelzorgbergendal.nl
Via mail: info@mantelzorgbergendal.nl
of tel.  (085) 040 60 66

Thuiszorg voor thuiszorg, gezelschap, ondersteuning in en om 
huis of assistentie bij persoonlijke verzorging hieron-
der een paar opties:

Home Instead De begeleiding en ondersteuning is gericht op ge-
zelschap/individuele begeleiding, in en om het huis, 
persoonlijke verzorging en specifieke zorg.

Website: www.homeinstead.nl/nijmegen
Via mail: info.nijmegen@homeinstead.nl
of tel. (024) 373 07 16

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

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

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

Website: saaraanhuis.nl/vestigingen/nij-
megen.
Via mail: nijmegen@saaraanhuis.nl
of tel. (024) 200 13 77

Verzorging & Verpleging
Actief Zorg thuiszorg in Berg en 
Dal

Voor: verzorging & verpleging, huishoudelijke hulp, 
begeleiding.

Website: www.actiefzorg.nl/thuiszorg/
berg-en-dal
tel. (088) 750 82 00

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

Mail: nijmegenbrakkenstein@buurtzorgne-
derland.com
tel. 06-12 14 91 36

Overige
Oppascentrale De oppascentrale zorgt ervoor dat oppassen en 

oppasgezinnen uit Heilig Landstichting elkaar ge-
makkelijker kunnen vinden.

Dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/
digitale-oppascentrale

Wijkagent Wijkagent voor Berg en Dal en Heilig Landsstichting 
is Monique Boy-Postema.

Via het algemene telefoonnummer van de 
politie: 0900-8844 of (indien niet dringend) 
monique.boy-postema@politie.nl

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

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

SOCIALE KAART HEILIG LANDSTICHTING Versie 11-2022
 
Meest actuele informatie en informatie over bijvoorbeeld cursussen en activiteiten vindt u op: 
www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nlwww.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl. De sociale kaart is terug te vinden op die website onder ‘contact’. 

Vanaf 10 januari 2023 kunt u weer deelnemen aan de 
beweeglessen in de Bosduivel. 

• De 22 lessen ‘Bewegen en Balans’ bieden wij 
onze leden aan voor €120,- en niet leden voor 
€140,-. Dinsdags 11.00-12.00 uur o.l.v. Marian 
Schijf

• De 22 lessen ‘Pilates’ bieden wij onze leden aan 
voor €120,- en niet leden voor €140,-.  
Dinsdags 9.00-10.00 uur o.l.v. Linda Leenders

• De 22 lessen ‘Sportief Wandelen’ bieden wij onze 
leden aan voor €100,- en niet leden voor €120,-. 
Dinsdags 10.30-11.45 uur o.l.v. Linda Leenders

Wanneer u aan zowel Pilates als Sportief Wandelen 
wilt deelnemen zijn de prijzen voor onze leden €180,- 
en voor niet leden €220,-.

Na alle lessen wordt u koffie of thee aangeboden.
Voor deelname kunt u zich in de maand december per 
mail opgeven bij Hans Bartels, jhhbartels@kpnmail.nl

Vereniging 50plus Heilig Landstichting
BEWEEGLESSEN tot en met juni 2023
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De seizoenssoep
Het aantal ‘mee-eters’ van de seizoenssoep groeit langzaam maar 
gestaag. Met z’n drieën, Dyonne, Christianne en Tony toveren wij een 
heerlijke vegetarische soep op tafel, gevolgd door een toetje. En dat alles 
voor de somma van € 5,--. Aan tafel vinden boeiende (kennismakings) 
gesprekken plaats. 

De data van de seizoenssoep staan in de dorpsagenda en de Oorschelp. 
Opgeven kan via de website van de dorpsvereniging: www.dorpsvereni-www.dorpsvereni-
gingheiliglandstichting.nl.gingheiliglandstichting.nl.

******
Zomaar een paar reacties van de laatste keer: 

“heerlijk, heel lekker, ik kom weer, wat gezellig!”

Kom ook een keer eten, misschien word je wel vaste gast!
Tony, Dyonne en Christianne

Sinterklaas kwam op 19 november naar de Bosduivel met zijn pieten! Ongeveer 40 kinderen (en Johnny!) beleefden een spannende middag. 
Sinterklaas vond het zelf ook heel gezellig. Hij bedankt het Oranje Comité voor de uitnodiging! Foto’s Wim de Vries.

We hebben weer een kleine selectie ge-
maakt uit alle foto’s van de diverse activi-
teiten georganiseerd door ons Oranjeco-
mité. Met veel energie en enthousiasme 
verzorgden we een aantal mooie activitei-
ten voor onze kids. Wat te denken van het 
reuzenkatapult bouwen en de fotobingo 
tijdens de burendag? En uiteraard Hallo-
ween: het spookte weer ouderwets, tot 
in het Kerkebosje aan toe! Het is zo leuk 
dat veel dorpsgenoten mee doen met het 
versieren van hun huis. Het is voor heel veel 
kinderen één van de leuke activiteiten van 
onze jaarkalender, na Sinterklaas natuur-
lijk. De beste man kwam ook dit jaar weer 

bepakt en bezakt ons dorp binnenrijden, nu 
niet te paard maar met een prachtige oldti-
mer! In de Bosduivel was het een feest van 
jewelste met wel 40 kinderen en gezongen 
werd er uit volle borst. 

Met nogmaals zijn dank voor alle mooie 
optredens, tekeningen en gezelligheid! 

Wil je op de hoogte blijven van alle activi-
teiten die het Oranjecomité organiseert? 
Meld je dan via deze QR-code aan voor 
Whatsapp-groep HLS Jeugd – Oranjecomité. 

Tot snel!

Haloween in de Bosduivel. Het was een enge bedoening met Haloween in en rondom de Bosduivel. Op 29 oktober in de vroege avond kon je hele 
vreemde mensen en mensjes tegenkomen daar………Het Oranje Comité is er zelf van geschrokken. Foto’s Wim Wispelweij. 

De HLS Pubquiz 
 
Op 11 november ‘s avonds kwamen 
zo’n 40 goed voorbereide buurtbewo-
ners bijeen in de Bosduivel om te strij-
den voor de felbegeerde HLS Pubquiz 
beker 2022.

10 teams met namen als ‘De Heilige 
Zandstichting’, ‘De Enge Buren’ en de 
‘Pubers van de Andreaslaan’ gingen 
de strijd met elkaar aan onder de 
bezielende leiding van quizmaster Bob 
Vogel (foto 1).
De redactie weet niet of het toeval 
was of doorgestoken kaart, maar 
‘De Enge Buren’ waren wederom de 
winnaars van de HLS Pubquiz beker 
(foto 2 )! 
De Poedelprijs ging naar ‘De Zeeuwse 
meisjes Plus’(foto 3).
We willen hier nog wel vermelden dat 
‘De Heilige Zandstichting’ slecht één 
punt achter de Enge Buren eindigde.  Waarom het team van ‘De vier Evangelisten’ 
(die overigens met z’n vijven waren) zo hard juichte is niet duidelijk (foto 4). 

We vrezen daarom dat de uitslag nog wordt aangevochten……

TEKST en FOTO’s: Miep Thuijls  

Wat er allemaal in ons dorp gebeurde!

44

33

2211
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AGENDA

Afrikamuseum
Tentoonstelling Helende Kracht

Over verschillende vormen van (spirituele) healing 
en de zoektocht naar balans tussen lichaam, geest 
en ziel. Elke zondag om 12.00 en 13.30 u gratis 
inlooprondleidingen over deze tentoonstelling.

Kijktour - Ik zie, ik zie…
Doe zelf een speurtocht door het museum met 
kinderen vanaf 4 jaar. 

Museumpark Orientalis
Feest van Licht
17 december 2022 t/m 8 januari 2023, 
iedere dag geopend, ook ’s avonds.

Kom voor een bijzondere (avond)wandeling, ontdek 
diverse activiteiten, kijk naar Kerstmis vanuit 
verschillende perspectieven, doe een speurtocht 
met de kinderen, of bezoek de traditionele 
kerststallen tentoonstelling. 
Kijk op: www.feestvanlicht.nlwww.feestvanlicht.nl

Cenakelkerk
Kindje Zoeken
Zondagmiddag 18 december, 16.00 uur kerstconcert, 
16.30 uur start het traditionele spel. 

De kinderen gaan samen met Simon op zoek naar 
zijn weggelopen schaapje. Onderweg wijst een 
herbergier de weg naar een stal. Daar wordt niet 
alleen het schaapje gevonden …
Na afloop chocolademelk en kampvuur op het 
kerkplein. Deelname is kosteloos, aanmelden is 
niet nodig. Breng je zaklantaarn of lampion mee!

Kinderkerstviering
24 december om 17.30 uur. 

Het kerstverhaal door kinderen gespeeld en 
gezongen, o.l.v. dirigente Marleen Moggré. 

Bezichtiging en audiotour
De kerk is vrij toegankelijk op zaterdag en zondag 
van 14.00-16.30 uur.

Met een audiotour van 30 minuten (€3,--) kun je 
de verhalen bij de vele schilderingen en mozaïeken 
beluisteren.

Dorpsvereniging 
Heilig Landstichting
Nieuwjaarsreceptie
Vrijdag 13 januari 2023, 17.00-20.00 uur, in de 
Bosduivel.

Alle dorpsbewoners zijn van harte uitgenodigd om 
samen het nieuwe jaar in te luiden!

Jaargetijde dorpssoep
10 februari, 18.00 uur, in de Bosduivel.

Dyonne van Duren, Christianne de Meijer en Tony 
te Pas gaan weer heerlijke soep maken voor wie 
wil aanschuiven. Ditmaal natuurlijk wintersoep! 
Meld je aan via de evenementenkalender op de 
website van de dorpsvereniging. 

NLdoet 2023
10-11 maart. 

De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Een 
programma wordt voorbereid.

Algemene Leden Vergadering (ALV)
Dinsdag 28 maart 2023, 20.00-22.00 uur, in de 
Bosduivel.

Wandelclub het Bosduiveltje
• 15 februari 2023: Ommetje Meyhorst. Ken je stad.
• 15 maart: Overasseltse Vennen: ontluikende lente, 

de padden gaan op trek.
• 12 april: Park Lingezegen: bloesemtocht.

Verzamelen om 09.30 u bij de Bosduivel om te 
carpoolen. Rond 12.30 u weer terug.
Voor meer informatie: Helen van der Ven: 
helenvanderven@gmail.comhelenvanderven@gmail.com

onze Cenakelkerk
Een bijzonder bezoek  TEKST: Helen van der Ven, FOTO’S: Vera Mattijssen 

Wat wonen we toch in een bijzonder dorp. Nu we op weg zijn 
naar de langste nacht van het jaar kunnen we ons verheu-
gen op het Feest van Licht in museumpark Orientalis. En 
vergeet onze Cenakelkerk niet. We zijn zo gewend aan de 
aanblik van de koepel en de twee witte torens die boven de 
bomen uitrijzen, dat we bijna zouden vergeten hoe bijzonder 
de Cenakelkerk is.

Laten we de kerk binnen gaan, op zoek naar de verhalen. 
Er is een audiotour die je begeleidt langs de hoogtepunten. 
De rijkdom aan kleuren is overweldigend. Alle muren zijn 
voorzien van schilderingen gemaakt door Piet Gerrits. Hij 
leefde jarenlang in Palestina en observeerde het volk in hun 
dagelijks leven, hun kleding, hun werktuigen, hun huizen. 
Levensecht is bijvoorbeeld de scène van Petrus, de visser, 
die zijn netten uitwerpt. En van Paulus die zich realiseert 
dat hij verkeerde keuzes heeft gemaakt. Hij wordt als het 
ware door de bliksem getroffen (zo’n moment kennen we 
allemaal!), de muurschildering loopt naadloos over in het 
glas-in-loodraam.

De koepel is wonderschoon gerestaureerd. In de blauwe 
hemel vol stralen zien we de Heilige Geest, de vredesduif. 
Omhoog kijkend moet ik denken aan onze overleden pastor 
Rabou die bij de collecte naar boven wees, naar het vreselijk 
afbladderende plafond. Hij geniet nu op een wolkje van de 
gerestaureerde hemel.

In de kerk zijn alleen mozaïeken in de absis achter het altaar, 
het hemels paradijs met bomen die altijd bloeien, vissen in 
het water en engelen alom, en in de Mariakapel. Waarom zo 
weinig mozaïek? Eigenlijk zou de hele kerk ermee worden 
bekleed, maar het was te duur!

Tijdens mijn rondwandeling word ik getroffen door de link 
met vandaag. De eerste Christenen, volgelingen van Jezus, 
discussieerden over de vraag: mag iedereen tot Christen 
worden gedoopt, of alleen de Joden? De uitkomst was: ieder-
een. Wat een toonbeeld van tolerantie. Terugkijkend vanaf 
het priesterkoor naar de achterwand van de kerk zie je een 
prachtige regenboog: “Het verbond van God met alle men-
sen”. 2000 jaar later koesteren we met elkaar nog steeds 
het symbool van de regenboog.

De Cenakelkerk is in de winter open voor bezichtiging 
op zaterdag en zondag van 14.00-16.30 uur, ook in het 
kerstweekend. Er zijn vrijwilligers aanwezig die u van alles 
kunnen uitleggen. 
De aanbevelenswaardige audiotour duurt 30 minuten en 
kost €3. Kinderen mogen met een kaart met 12 detailfoto’s 
van het interieur zelf op verkenningstocht gaan. 
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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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Heemkundekring
Voorjaar 2023, datum volgt t.z.t.

Presentatie van filmpjes uit 1941 tot 2000 over 
Heilig Landstichting.

Oranje Comité 
Volg de Oorbelletjes en de Appgroep van het Oranje 
Comité.

Dorpslunch / Restaurant Rozenhof 
Iedere 1e woensdag van de maand (behalve januari 
2023) 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

Iedereen is welkom voor ontmoeting bij een (gratis) 
kop koffie, in de Bosduivel.

Vereniging 50 Plus
Bewegen voor alle inwoners van Heilig 
Landstichting: 
Op dinsdagochtend in de Bosduivel:

• 9.00 uur Pilates
• 10.30 uur Sportief wandelen
• 11.00 uur Functioneel bewegen voor 70+

Voor inlichtingen: Hans Bartels, jhhbartels@kpnmailjhhbartels@kpnmail.
nl of 06-20245760

Bezoek onze website www.dorpsverenigingheilig-www.dorpsverenigingheilig-
landstichting.nllandstichting.nl voor een actueel overzicht  van de 
evenementen en cursussen.

Raadsel oplossing vorige keer OORSCHELP 64:Raadsel oplossing vorige keer OORSCHELP 64:
Het mozaïk is te vinden in de Josualaan. Als je vanuit de 
speeltuin richting de Nijmeegsebaan loopt zie je rechts in 
geuren en kleuren aan de muur het springend hert. 

De prijswinnaar was dit keer Nanco Oudejans die de 
gelukkige winnaar was van een vogelvoederhuisje. 

RAADSELS
Raadsel OORSCHELP 65 Raadsel OORSCHELP 65 
Op de foto is het mooie schouwspel te zien van een volle 
zon en een halve maan. Op welk adres in ons dorp zijn deze 
twee hemellichamen aan de muur te vinden?

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

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

              Oud-Mariënboom    Groesbeekseweg 424    Nijmegen         024-323 4444           www.kk.nl
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Droomwoning kopen 
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HET KAN VEILIG!

Financieel Fit I Nijmegen
Marienburg 92

6511 PS  Nijmegen 

nijmegen@fi nancieelfi t.nl

fi nancieelfi t.nl

Bel nu voor een passend advies:

024 - 388 3338
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ColumnColumn Dick Verstegen

Na drie nooit eerder vertoonde, ietwat luidruchtige 
openluchtfeesten in ons dorp, ontspon zich dit jaar 
hier en daar wat discussie, nou ja discussie…. Ik hoorde 
best veel hartenkreten over de vraag of we dit soort 
inbreuken op onze dorpsrust wel moeten willen. En 
ja, iemand riep ook al een oplossing: we maken een 
convenant. Leuk! Maar we hebben in ons dorp al wat 
ervaring met convenanten. Het gaat daarin vaak om 
delicate zaken die je niet zomaar even op tafel gooit 
(zie mijn column Op eieren. Oorschelp maart-2019). 
Het bestuur van onze onvolprezen dorpsvereniging 
gaat daar zijn vingers vast niet aan branden. Daarom 
dacht ik: zou het geen idee zijn om in m’n eentje 
eens te bekijken hoe je zo’n convenant zou kunnen 
maken; dan kan iedereen altijd roepen dat het alleen 
maar voortkomt uit het overspannen brein van de 
dorpscolumnist. Ik denk dus maar een beetje hardop:

In een soort preambule zou je bijvoorbeeld kunnen 
overwegen dat we met ons allen lekker rustig in het 
groen willen wonen. Stel dat we dat vinden……. dan 
zou je daarin ook kunnen opnemen dat we graag een 
beetje met elkaar rekening willen houden. Toch? Een 
convenant is dan wie weet wel een probaat middel. 
Arjen Lubach vond dat ook. Blijkens zijn uitzending van 
26 oktober jl. over geluidsoverlast (kijk maar terug). En 
dan brei ik al tastend even verder…..aan mijn optionele 
feest- en overlastconvenant.

Zou het niet aardig zijn als we dan beginnen met een 
lichtvoetig artikel over het argument ‘moet kunnen’? 
Tja, wat kan een mens daarover zeggen? Veelgehoord, 
maar niet echt makkelijk te begrijpen: moeten en 
kunnen in één adem. Bij mij roept dat in elk geval 
een lichte ademnood op. Ik zit ook te denken over dat 
andere argument dat wel aangedragen wordt onder 
de feestvierders en de rekkelijke gedogers: Het kan 
eindelijk weer. Ja, want corona ebt immers steeds 

verder weg. Maar moet je een pandemie van stal halen 
voor een luidruchtig feestje? Ook een bepalinkje waard?

Oh ja en dan natuurlijk dat briefje in de bus. …. Ja, 
heel goed! Want geïnformeerd worden is natuurlijk 
helemaal tof. Maar, zit ik dan te denken, is zo’n briefje 
dan meteen een vrijbriefje? Of zie ik dat te makkelijk? 
En dan natuurlijk dat we het moeten hebben van 
‘onderlinge tolerantie’. En tegelijkertijd zou je je dan 
kunnen afvragen of we ook de valkuil zien die in deze 
ultrakorte woordcombinatie besloten ligt….. Ben je 
dan zo bezig vanuit je reflectieve modus, dan mogen 
we toch eigenlijk ontzettend blij zijn dat er weer wat 
reuring in ons dorp is. Lekker veel zwembaden in de 
tuin en veel duurzaamheidsinitiatieven. Maar, zit ik 
dan zo te filosoferen, weten we wel echt zeker dat die 
warmtepomp daar goed staat?

Zouden we dan misschien ook nog wat andere vormen 
van overlast tegen het licht willen houden? Open 
haarden kunnen bij onjuiste brandstof giftige dampjes 
afgeven waar niet iedereen tegen kan. En al kan je er 
wel tegen, giftig blijven ze. En de snelheid in ons dorp is 
30 km. Of zet je het dorp liever vol met spelende kinder-
bordjes? En, zit ik dan te peinzen, kunnen zonnepanelen 
hun functie niet kwijtraken door torenhoge boomgroei 
bij de buren?

Bespaar deze zedenprediker doodsbedreigingen via 
Twitter of Facebook. Geweldig dat er onder jongeren 
zoveel belangstelling is voor ons bijzondere dorp. 
Geweldig dat er weer kinderen door de straat rennen! 
En geweldig dat de nieuwkomers hun nieuwe huis 
omtoveren in een waar woonpaleis. Maar misschien is 
het de moeite waard voor ons allen om te beschermen 
wat ons het meest dierbaar is: rust en groen, toch de 
eerste redenen om dit dorp als woonplek te kiezen?

Convenant


