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Jaarverslag 2012 van de Dorpsvereniging Heilig Landstichting 
 
Op 5 maart 2007 werd bij de notaris de oprichtingsakte van onze vereniging 
gepasseerd. In 2012 bestond onze vereniging officieel 5 jaar!  
 
 
1. Bestuurssamenstelling. 
Voorzitter: Hans Cramer beëindigde zijn bestuurslidmaatschap en voorzitterschap op 29 
februari (ALV). Els de Witte nam het voorzitterschap waar, totdat zij in augustus het bestuur, 
zoals gepland, verliet en Theo de Witte het voorzitterschap overnam. Dank aan Hans en Els! 
Vice-Voorzitter: Eva Spanhoff-Suerink 
Secretaris: Joost Meuwese 
Penningmeester: Markus Matthias. 
Leden: Annelies van Gunst, Gerard Scheenstra, Marja van Rossum-van Oppenraaij,  
Yus Broersma-Sa’diiyah trad toe tot het bestuur na de ALV, maar verliet het bestuur in mei 
i.v.m . vertrek naar het buitenland. Janneke Otten-van Rossum trad na de ALV toe tot het 
bestuur. 
 
2.Bestuursvergadering.  
*Het bestuur kwam 11x bijeen. 
 
3. Leden. 
*De vereniging telt op 31-12- 2012  177 leden, d.w.z. 177 ‘huishoudens’ zijn lid.  
 
4. De Algemene ledenvergadering werd gehouden op dinsdag 29 februari 2012. 
Naast de gebruikelijke formaliteiten (zie notulen en financiële verslagen) hielden Dick 
Verstegen en Ellen Deimann een voordracht over hun Waterproject in Nepal. Er zijn plannen 
om in 2013 een sponsorloop te organiseren ten behoeve van dit project.   
 
5. Communicatie met de leden en bewoners 
*De Oorschelp is het orgaan van de dorpsvereniging en staat ten dienste aan alle bewoners 
van de Heilig Landstichting. Opiniërende stukken geven niet de mening weer van de redactie 
of het bestuur, maar van de auteur. De Oorschelp wordt bezorgd bij alle bewoners (350 
adressen). 
De redactie van de Oorschelp bestaat uit: Maria Quant, Marleen Moggré, Koen Broersma en 
Annelies van Gunst. Koen Broersma, verantwoordelijk voor de vormgeving, vertrok halfweg 
2012 naar Ghana. Daarna werd de lay out verzorgd door Jan Lücker met Philip Wolbert als 
invaller. De Oorschelp verscheen 4x in 2012.  
*Aan het begin van iedere maand wordt het Oorbelletje uitgegeven. Hierin wordt de 
Dorpslunch aangekondigd en is er tevens ruimte voor korte mededelingen. Het Oorbelletje 
beslaat een A4-tje. Marja van Rossum stelt het Oorbelletje samen.  
*Philip Wolbert is webmaster. Op de website worden actuele zaken aangaande het dorp en 
haar verenigingen gemeld. Maar ook eerdere edities van de Oorschelp of oude notulen zijn 
er te vinden. 
*Het secretariaat heeft een bestand met ruim 170 mailadressen van dorpsbewoners. 
Belangrijke gebeurtenissen worden zo makkelijk en snel bekend gemaakt.  
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6. Activiteiten 
*De maandelijkse Dorpsborrels op elke laatste vrijdag van de maand, werden georganiseerd 
in samenwerking met ’t Zaaltje. 
*Op 18 november passeerde de Zevenheuvelenloop ons dorp. De dorpsvereniging stond 
langs het parcours paraat met glühwein, niet voor de lopers, maar voor het kleumende 
publiek.  
*De jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie vond plaats 8 januari Er waren ongeveer 70 bezoekers. 
*Pro Persona opende de “Beweegtuin” Een tiental bewoners verbeteren daar iedere 
vrijdagmiddag hun conditie o.l.v. een fysiotherapeut, met koffie na. 
*Op vrijdag 30 maart werd aangesloten bij de landelijke Pannenkoekendag. Kinderen 
bezorgden bij 42 ouderen een zelfgebakken pannenkoek.  
*Het Paaseierenzoeken vond plaats op zaterdag 31 maart. 38 kinderen deden mee. 
*Op Koninginnedag bezochten 100 mensen  de rommel- en boekenmarkt. De tombola 
leverde €195 voor de Dorpsvereniging.  
*Op zondag 26 november vond de Muziekdag plaats. In 2011 werd de Kunstroute 
georganiseerd, die op de beeldende kunst gericht was. Het was daarom passend om in 2012 
een dag gericht op muziek te organiseren. Muziek voor en door bewoners van ons dorp. Het 
werd een bijzondere dag, met veel variatie en veel kwaliteit. Zeker voor herhaling vatbaar.  
 
7. Dorpsnetwerk en Dorplunch. 
Op iedere eerste woensdag van de maand vindt in Hotel Rozenhof de Dorpslunch plaats. 
Alle inwoners worden daarvoor via het Oorbelletje uitgenodigd. Dit Oorbelletje wordt per 
straat verspreid door de contactpersonen van het Dorpsnetwerk. De Dorplunch voorziet 
duidelijk in een behoefte. Er komen gemiddeld 30 personen, deels vaste bezoekers. 
De Dorpslunch wordt georganiseerd door de Commissie Dorpsnetwerk bestaande uit Els de 
Wiitte-van der Schoot, Marja van Rossum-van Oppenraaij en Eva Spanhoff-Suerink.  
De contactpersonen bezochten namens de Dorpsvereniging nieuwe bewoners (verhuizingen 
en geboortes). 
 
8. Begunstigers. 
*Zoals in de statuten staat, kan men allleen lid zijn van onze vereniging, wanneer men in 
Heilig Landstichting woont. Wanneer daar behoefte aan bestaat kan men ‘begunstiger’ 
worden. Men ontvangt de Oorschelp, het Oorbelletje en blijft aangesloten op de Dorpsmail. 
Een begunstiger betaalt € 8,- per jaar. In 2012 hebben 6 oud-bewoners en andere mensen 
rondom ons dorp van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.  
 
10. Marienbosch 
*Op 7 maart werd een informatiebijeenkomst georganiseerd over de de restauratie en 
uitbreiding van het voormalige klooster Mariënbosch. Een aantal omwonenden hebben op 
persoonlijke titel bezwaar gemaakt tegen deze plannen. De Dorpsvereniging heeft hier 
verder geen  rol bij gespeeld. 
 
11. Schoolwijzer 
*De Schoolwijzer regelt in Nijmegen de toegang tot het Basisonderwijs. Deze regeling is 
ongunstig voor kinderen uit de Heilig Landstichting. Een aantal ouders heeft bezwaar 
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gemaakt tegen deze regeling. Op 8 juni was er overleg hierover met wethouder Spaan, 
waarbij ook bestuursleden aanwezig waren. Ook is het onderwerp aangekaart bij het overleg 
met de burgemeester op 21 november. Er is nog geen bevredigende aanpassing 
gerealiseerd.  
 
12. Contacten met andere organisaties in het dorp. 
*Op 2 april bezocht Karin Esvelt van Wooncorporatie Oosterpoort de vergadering van het 
bestuur. Oosterpoort wil naast het verhuren van woningen ook een bijdrage leveren aan het 
welzijn in ons dorp. Oosterpoort steunde de Muziekdag met een financiële bijdrage. 
 
13. Contacten met de gemeente Groesbeek. 
*Enkele bestuursleden bezochten Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Groesbeek op 2 
januari 2012 
*Op 23 maart bezocht het bestuur de afscheidsreceptie burgemeester Prick. 
*Op 21 november was burgemeester Keereweer op bezoek in ons dorp. Na een bezoek aan 
de Cenakelkerk en Casa Nova, vond er in ‘t Zaaltje een overleg plaats met verschillende 
organisaties uit ons dorp. KBO, Oranjecomité, ’t Zaaltje, Oosterpoort en de Dorpsvereniging 
waren aanwezig. Het was een oriënterend gesprek. Gesproken werd o.a. over de 
verkeersveiligheid, het gemeentelijke subsidiebeleid en de Schoolwijzer.  
 
14. Museumpark Orientalis. 
*Het museum bevindt zich in zwaar weer. Het bestuur heeft in een brief aan Gedeputeerde 
Staten duidelijk gemaakt, dat Heilig Landstichting zonder het museum eigenlijk niet denkbaar 
is. Ook boden wij via de mail de bewoners de mogelijkheid een petitie te ondertekenen. 
 
  
Dit jaarverslag wordt vastgesteld op de ALV van 27 februari 2013 
 
Theo de Witte, voorzitter     Joost Meuwese, secretaris

 


