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 Heilig Landstichting: Quo Vadis? 
 
Alles verandert en niets blijft. Dat is maar goed, want rust roest. We weten inmiddels dat 
permanente scholing, in de meest brede zin des woords, goed is voor lijf en leden. Je kunt er 
zelfs oud mee worden in goede gezondheid. Nog niet zo lang geleden dachten we dat 
Vadertje Staat continu voor ons zou zorgen tot de rollator en luiers (tegenwoordig pampers) 
toe. Maar nu is de zelfredzaamheid wat de klok slaat. Is dat erg of vervelend? Dat hangt af 
van je eigen insteek en mentaliteit. Maar goed, laten we bij de feiten van ons Jaarplan 2014 
blijven. 
 
Het project Heilig Landstichting begint aardig op stoom te komen. De eerste praktische 
activiteiten zijn al gestart of gaan binnenkort de lucht in. De zevende versie van de notitie: 
“Heilig Landstichting 2015, een ontmoetingsplaats voor ons allemaal: jong en oud” staat 
tijdens de ALV op de agenda. De notitie staat op de website van de Dorpsvereniging. We 
hebben een projectgroep en duidelijk actieplan dat steeds aangepast wordt op basis van 
nieuw ingebrachte initiatieven.  
 

Het bestuur, verrijkt met de nieuwe bestuursleden: Lies van Campen-Mangnus, Margreet 

Mooren-Bartijn en Odette Wolbert, bruist van energie en ideeën, maar we zijn nog steeds op 

zoek naar minimaal een nieuw bestuurslid. Daarnaast loopt Joost’s termijn in de loop van dit 

jaar af, waarmee het bestuur secretarisloos dreigt te worden. Weet u goede kandidaten, 

aarzel niet dit met ons te delen. 

In 2014 gaan we door met de lopende en succesvolle activiteiten, zoals het dorpsnetwerk met 

zijn straatcontactpersonen, de dorpslunches, de dorpsborrels (op zondagmiddag) en de vele 

andere activiteiten, georganiseerd door de verenigingen en actiegroepen in HL. Tijdens de 

Dorpslunches en Dorpsborrels, inclusief de Nieuwjaarsborrel, worden regelmatig presentaties 

of muzikale intermezzo’s georganiseerd voor en door bewoners van Heilig Landstichting. 

Daarnaast zullen wij, samen met een aantal actieve bewoners en het OC, de Kunstroute, de 

WalKingdinner, activiteiten rondom Koningsdag organiseren. Op straatniveau zullen 

regelmatig kleinschalige evenementen, zoals straatborrels, plaatsvinden. 

 

Communicatie over al deze activiteiten vindt plaats via het maandelijkse Oorbelletje en de 

driemaandelijkse Oorschelp, mede dankzij inspanning van Joke Droog, Maria Quant en vele 

anderen. We leven in een elektronisch tijdperk. Daarom steken wij, maar vooral Philip 

Wolbert, veel tijd en energie in de inrichting van de website, ons belangrijkste 

communicatiemedium binnen HL. Wij beperken ons niet tot de informatie van en voor de 

Dorpsvereniging, maar onze website is een medium voor alle activiteiten (cursussen in ’t 

Zaaltje) en informatie die relevant is voor de bewoners van HL. Daarnaast gebruiken wij de 

Dorpsmail om u op de hoogte te houden van incidentele informatie en gebeurtenissen, 

variërend van ongewenste bezoekers tot aankondiging van een Algemene Ledenvergadering. 

 


