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Jaarverslag 2017 van de Dorpsvereniging Heilig Landstichting 
 
1. Bestuurssamenstelling. 
Voorzitter: Theo de Witte  
Secretaris: Paul van Vliet 
Penningmeester: Han van Wijk. 
Leden: Margreet Mooren-Bartijn, Lies van Campen en Josine de Groot  
 
2.Bestuursvergadering.  
*Het bestuur heeft vergadering op de 1e woensdag van de maand. Indien nodig vindt er tussentijds 
nog een extra vergadering plaats. In het verslagjaar is het bestuur in totaal 9x bij elkaar geweest. 
 
3. Leden. 
*De vereniging telt op 31-12- 2017 210 (was 190) leden. Het ledental is dus aanzienlijk toegenomen.  
 
4. De Jaarvergadering werd gehouden op woensdag 8 maart 2017. 
Notulen liggen voor aan de leden ter goedkeuring en worden vervolgens aan de website toegevoegd. 
 
5. Communicatie met de leden en bewoners 
*De Oorschelp is het orgaan van de Dorpsvereniging en staat ten dienste aan alle bewoners van 
Heilig Landstichting. Opiniërende stukken geven niet de mening weer van de redactie of het bestuur, 
maar van de auteur. De Oorschelp verschijnt vier maal per jaar en wordt bezorgd bij alle bewoners.  
De redactie van de Oorschelp bestaat uit: Wim de Vries, Miep Thuijjls, Marleen Moggré, Jan Lücker 
(vormgeving), en namens het bestuur is er een vacante positie.  
*Aan het begin van iedere maand wordt het Oorbelletje uitgegeven. Hierin wordt de Dorpslunch 
aangekondigd en worden er tevens andere mededelingen en aankondigingen gedaan die niet kunnen 
wachten op het verschijnen van de Oorschelp. Het Oorbelletje is maximaal een tweezijdig bedrukt 
A4-tje. In 2017 heeft Marja van Rossum de redactionele verantwoordelijkheid. Zij stelt i.s.m. Lies van 
Campen het Oorbelletje samen, zorgt voor de logistiek en is de contactpersoon voor het Oorbelletje. 
Het Oorbelletje wordt per straat verspreid door de straatcontactpersonen van het Dorpsnetwerk. 
*Website Dorpsvereniging 
Op de website worden actuele zaken aangaande het dorp en haar verenigingen gemeld. Maar ook 
eerdere edities van de Oorschelp of oude notulen zijn op de website te vinden. Philip Wolbert is 
webmaster. 
*Dorpsmail 
In 2017 is er een duidelijke toename van het aantal berichten die aangeboden worden aan het 
bestuur en die verspreidt worden via de  Dorpsmail. Dit betreft naast de berichten die het bestuur  
zelf wil communiceren vooral berichten die geen commercieel/zakelijk belang hebben. Bij twijfel 
worden berichten niet verspreidt.  
 
6. Activiteiten 
*Op de laatste zondag van de maand werd de Dorpsborrel georganiseerd waarbij in de planning  
rekening wordt gehouden met feestdagen, vakanties en andere activiteiten (bijv. de Wijnfeesten) in 
de gemeente. Het bestuur streeft ernaar hier een zo divers mogelijk aanbod in te creëren en zo 
mogelijk bewoners de mogelijkheid te bieden hierin wat te ondernemen. Suggesties van 
dorpsgenoten zijn altijd welkom. 
*De jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie vond plaats op zondag 15 januari en was druk bezocht.   
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*Op 10 maart is er een geslaagd feest gegeven voor het 10-jarig bestaan van de dorpsvereniging met 
een quiz en tombola. Heerlijke hapjes en de versiering met de door de dorpsbewoners zelf gemaakte 
theedoeken maakten het feest compleet. Het geheel werd kundig geleid door Marja van Rossum en 
Els de Witte – van der Schoot.   
*Op Koningsdag op 27 april 2017 was er weer een geslaagd jeu-de-boulestoernooi met 8-tal 
straatteams o.l.v. van Henk Bongers en Bert Peters.  De Petruslaan leverde het winnende team en 
kreeg de wisselbeker uitgereikt van de Nijmeegsebaan, de winnaars van 2016.  
*Op 24 september is er op burendag een voetbaltoernooi voor de jeugd georganiseerd onder 
begeleiding van de jongerenwerker van de Gemeente. Het toernooi was met 24 deelnemer(tje)s 
geslaagd te noemen. Het was tevens de vuurdoop voor de nieuwe goaltjes op het veld, die deels 
door de Gemeente en deels door de subsidie van het Oranjefonds zijn gesubsidieerd.  Eind van de 
middag was het startsein voor de jaarlijkse BBQ die dit jaar onder impuls van de werkgroep 
Duurzaamheid (Horizon 2020) een vegetarisch karakter had, een groot succes.   
*Op 29 november heeft de werkgroep Duurzaamheid een info-avond georganiseerd met 
presentaties over zonnepanelen, warmtepompen en het inmeten en afstellen van de CV-installaties 
binnen onze woningen. Tevens werd er een presentatie over de zgn. Postcoderoos-regeling.   
Deze avond  met medewerking van de Gemeente.  
* De werkgroep Bewegen heeft tijdens de dorpsborrel in november jl. een interessante workshop 
georganiseerd waarin het belang van bewegen voor lichaam en geest werd toegelicht door Marcel 
Olde Rikkert en praktisch werd vormgegeven door bewegingscoach Marian Schijf.  
* Ook heeft in 2017 weer een succesvol golftoernooi plaatsgevonden. Er waren ongeveer 20 
deelnemers met partners bij aanwezig. Han van Wijk kwam als winnaar uit de bus. De traditie wordt 
volgend jaar augustus voortgezet.  
  
 
7. Dorpsnetwerk en Dorplunch. 
Het Dorpsnetwerk heeft in iedere straat een contactpersoon. De contactpersonen kennen de 
mensen uit de straat en onderhouden contact met hen. Twee keer per jaar komen de 
contactpersonen bij elkaar en initiëren activiteiten die gericht zijn op het welzijn van bewoners. Het 
Dorpsnetwerk overlegt regelmatig met zorgaanbieders, mantelorganisaties en welzijnsorganisaties 
uit de gemeente, zoals het Sociaalteam Groesbeek Noord. 
Nieuwe bewoners worden door de contactpersonen persoonlijk welkom geheten en krijgen van hen 
een welkomsttasje aangeboden met actuele informatie. Nieuwgeborenen krijgen een Heilig 
Landstichting-slabbetje. 
In 2017 heeft het dorpsnetwerk zich wederom bezig gehouden met de totstandkoming van een 
actuele sociale kaart. Bovendien zijn er nog een aantal Dorpstafels georganiseerd door het 
dorpsnetwerk over bijv. de thema’s Mantelzorg, Groen en zijn er workshops aangeboden. Helaas is 
het afnemend aantal deelnemers aanleiding geweest om te stoppen met dit initiatief.   
 
De Dorpslunch wordt eens in de maand in Hotel Rozenhof georganiseerd en ook in 2017 is dit een 
goede formule om mensen bij elkaar te brengen of gewoon gezellig met vrienden te doen. Alle 
inwoners worden daarvoor via het Oorbelletje uitgenodigd en Marja van Rossum verzorgd de 
coördinatie.  
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8. De Dorpsbieb 
De Dorpsbieb heeft zich in het afgelopen jaar verder doorontwikkeld. De bibliotheek is toegankelijk 
als ’t Zaaltje geopend is voor andere gebruikers en daarnaast op iedere dinsdagmiddag en 
vrijdagmiddag (voor openingstijden zie website van de Dorpsvereniging).  
Bewoners kunnen nog steeds boeken doneren. Andere bewoners kunnen deze gratis lenen. Alles is 
gebaseerd op samenhorigheid en onderling vertrouwen. Een kleine commissie, bestaande uit Joop 
van Rossum, Christianne de Meijer, Marion de Jonge, Ben Witte en coördinator Margreet Mooren, 
beheert de bibliotheek.  
 
9. Contacten met andere organisaties in het dorp. 
*In de Kersttijd werd in Museumpark Orientalis wederom het ‘Feest van Licht’ georganiseerd.  
*In het kader van het thema Dorpshuis & ontmoeten heeft het bestuur ook regelmatig contact met 
het bestuur van ‘t Zaaltje over de ontwikkelingen ten aanzien van de verbouwing. Theo de Wit is 
vanuit het bestuur de contactpersoon over dit onderwerp en is indien nodig en mogelijk aanwezig bij 
de vergaderingen van het bestuur van ’t Zaaltje. Op die manier is er structurele communicatie en zijn 
beide besturen op de hoogte van elkaars planning en activiteiten. 
Daarnaast heeft er dit jaar een gezamenlijk overleg plaatsgevonden tussen de twee besturen waarin 
de intentie is uitgesproken om in de communicatie met elkaar op te trekken. Het bestuur van de 
Dorpsvereniging is zich bewust van de noodzaak dat er een voorziening binnen de Heilig 
Landstichting is die voorziet in een behoefte om elkaar te kunnen ontmoeten.    
*Er heeft ook een kort overleg plaatsgevonden met de Vrienden van het Museumpark Oriëntalis 
plaatsgevonden over de mogelijkheden om elkaar te versterken.  
 
10. Contacten met de gemeente Groesbeek. 
Enkele bestuursleden bezochten de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Berg en Dal in 2017. 
Daarnaast heeft het bestuur regelmatig contact gehad met beleidsmedewerkers van de Gemeente 
over meerdere zaken. Hoewel de verbouwing van ’t Zaaltje geen verantwoordelijkheid is van de 
dorpsvereniging is hierover af en toe wel contact met de Gemeente. Daarnaast is de dorpsvereniging 
benaderd om een dorpsagenda voor de Heilig Landstichting op te stellen. Dit sluit al voor een groot 
deel aan op het project Horizon 2020. De Gemeente is daar erg enthousiast over. De verbinding met 
de Gemeente wordt steeds beter en we weten elkaar makkelijker te vinden. Dit blijkt ook uit de mate 
waarin de Gemeente bereid is om de verschillende activiteiten financieel te ondersteunen.  Als 
bestuur zorgen we er voor dat de beleidsmedewerkers en de betrokken wethouders op de hoogte 
zijn van ontwikkelingen binnen ons dorp.  
 
11. Contacten buiten het dorp 
In 2016 was de Dorpsvereniging benaderd om deel te nemen aan een netwerkbijeenkomst met 
collega-besturen van de overige dorpen binnen de Gemeente Berg en Dal. Naast informatie-
uitwisseling is het doel om te kijken of er op onderdelen samen opgetrokken kan worden en te kijken 
wat we van elkaar kunnen leren. Het was de bedoeling dat dit initiatief in 2017 verder vorm zou 
krijgen, maar ondanks enkele pogingen is dit om agendatechnische redenen niet gelukt.   
 
12. Jeu-de-boules baan. 
Op iedere dinsdagmiddag zijn er leden van de beheerdersgroep aanwezig en wordt er gespeeld. 
Inmiddels is dit een groepje van 7 competitieve personen (mannen) geworden   
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13. AED 
In 2016 is er een AED (Automatische Externe Defibrillator) opgehangen naast de ingang van ‘t Zaaltje. 
9 Bewoners hebben zich gecertificeerd om die te kunnen gebruiken en zij kunnen benaderd worden 
door 112 in geval van een ongeval waarbij een AED ingezet moest worden. Ook dit jaar is dat 
gelukkig niet gebeurd. In 2017 heeft de Dorpsvereniging opnieuw bewoners opgeroepen zich te laten 
trainen bij het Rode Kruis en daar hebben in totaal 12 mensen op gereageerd. 
  
14. Bridge 
Bridge is een effectief bindmiddel in een gemeenschap als Heilig Landstichting. Frits Meulenbelt 
heeft meer dan 30 jaar de Bridgesociëteit Heilig Landstichting geleid.  In 2014 is de organisatie 
overgenomen door de volgende generatie (Nico Cox, Petja Klaarhamer en Theo de Witte. Om aanwas 
van nieuwe (jonge) leden) te bevorderen zijn verscheidene bridgecursussen gestart in ’t Zaaltje (voor 
details, zie de website). 
 
15. Oppascentrale 
De digitale oppascentrale, die is gestart in 2013 (?) Is springlevend en draait goed. Het voorziet 
inmiddels in een behoefte van zowel de oppassen als de oppasgezinnen in ons dorp. 
Dank zij de website is de procedure van inloggen eenvoudig. 
Eind 2017 is de centrale verder uitgegroeid tot ongeveer 22 oppassen! 
Email: oppas@dorpsverenigingheiliglandstichting.nl 
 
16. Project HLS Horizon 2020 
In 2016 is naar aanleiding van de uitkomsten van het behoeftenonderzoek uit 2015 gestart met het 
Project HLS Horizon 2020. De verschillende thema’s uit de uitkomsten worden verder uitgewerkt 
door verschillende werkgroepen. Voor het coördineren van de werkzaamheden van de werkgroepen 
en de verschillende thema’s is Pim Spaan benaderd. Per kwartaal wordt gerapporteerd wat de 
voortgang is en welke initiatieven er uit voort komen. Ook dit jaar heeft Pim weer regelmatig een 
terugkoppeling gegeven aan het bestuur. De verschillende thema’s worden door bewoners gedragen, 
waarbij het ene thema wat zichtbaarder is dan het andere.    
De terugkoppeling naar de bewoners van de HLS vindt plaats via de mail, Oorschelp en Oorbelletje. 
 
 
 
 
Theo de Witte, voorzitter     Paul van Vliet, secretaris

 


