
 

 

DORPSVERENIGING 
HEILIG LANDSTICHTING 
 

secretariaat: Sophiaweg 115 6564 AB Heilig Landstichting 
W: dorpsverenigingheiliglandstichting.nl 
E: secretariaat@dorpsverenigingheiliglandstichting.nl 

 

Jaarverslag 2011 van de Dorpsvereniging Heilig Landstichting 
 
Het jaar 2011 stond in het teken van het 100-jarig bestaan van het dorp Heilig 

Landstichting. In dit jaarverslag wordt daar uitvoeriger op in gegaan. 
 
1. Bestuurssamenstelling. 
Voorzitter: Hans Cramer.  
Vice-Voorzitter: Eva Spanhoff-Suerink 
Secretaris: Joost Meuwese 
Penningmeester: Markus Matthias. 
Leden: Annelies van Gunst, Gerard Scheenstra, Marja van Rossum-van Oppenraaij, Els de 
Witte-van der Schoot. 
 
2.Bestuursvergadering.  
Het bestuur kwam 9x bijeen. 
 
3. Leden. 
*De vereniging telt 160 leden, d.w.z. 160 ‘huishoudens’ zijn lid.  
 
4. De Algemene ledenvergadering werd gehouden op dinsdag 22 maart 2011. 
 
5. Communicatie met de leden en bewoners 
*De Oorschelp is het orgaan van de dorpsvereniging ten dienste van alle bewoners van de 
Heilig Landstichting. Opiniërende stukken geven niet de mening 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. De Oorschelp verscheen 4x in 2011.  
*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. 
*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.  
*Marja van Rossum bezocht nieuw bewoners (verhuizingen en geboortes) 
 
 
6. Activiteiten 
*De maandelijkse Dorpsborrel op elke laatste vrijdag van de maand, georganiseerd door ’t 
Zaaltje. 
Op 22 oktober  werd het Tinekepad geopend. Een verbindingspad tussen Pauluslaan en 
Nijmeegsebaan. Dit pad speelde een belangrijke rol in de jeugd van Tineke van der Brug. 
Met deze vernoeming werd eer bewezen aan Tineke voor haar initiatieven bij de oprichting 
van onze dorpsvereniging. 
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*Op 20 november passeerde de Zevenheuvelenloop ons dorp. De dorpsvereniging stond 
langs het parcours paraat met een mobiele glühwein-tap, niet voor de lopers, maar voor het 
kleumende publiek.  
 
7. Dorpsnetwerk en Dorpslunch. 
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 Dorpslunch 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.  
 
9. Het Eeuwfeest. 
De Eeuwfeestcommissie bestond uit:. Frans Geertsen, Eric Reijnen, Rene Jansen, Pim 
Spaan en van het bestuur Hans Cramer, Gerard Scheenstra en Joost Meuwese. Pim Spaan 
trok zich later terug.   
De commissie verzocht een aantal personen zitting te nemen in het Comité van Aanbeveling:  
De heer G.E.W. Prick, de heer A.A.M. van Agt, de heer  R.J. de Wijkerslooth, Mevrouw M-L 
Hoppenbrouwers, Mevrouw Prof. Dr. W.H.M. Jansen, Mevrouw Th. Stadlander-Glasz, 
Mevrouw drs. H.T van der Ven- Brenninkmeijer, de heer Th. A. Wassing,  
De commissie heeft sponsoren gezocht onder bedrijven, die in de Heilig Landstichting 
gevestigd zijn. Daarnaast bij een aantal externe sponsoren en de gemeente Groesbeek.  
De gemeente  Groebeek stelde een bedrag beschikbaar voor een culturele manifestatie. 
Deze gelden zijn ingezet voor de Kunstroute.. 
Er werd een speciaal e-mailadres geopend: eeuwfeestdorp@gmail.com 
In het kader van het Eeuwfeest werden de volgende festiviteiten georganiseerd, ook in 
samenwerking met Het Oranje Comité en Heemkundekring: 
9 januari: Nieuwjaarsreceptie i.s.m. ‘t Zaaltje  
30 april: Vrij-markt op Koninginnedag, Hans Cramer, Marja van Rossum, Lies van Campen, 
Teun Timmermans 
7 mei: Stekjesmarkt Hans Cramer en Huub Schoot 
2 juni: Dauwtrappen op Hemelvaartsdag . Marja van Rossum en Josine de Groot 
Midzomer-EEUW-feest 
100-jaarbloemperk, aangelegd door de gemeente Groesbeek 
Vrijdag 17 juni, theatervoorstelling, Stichting Kolderkat, Karine Crajé 
Zaterdag 18 juni: MidzomerEEUWfeest voor de kinderen, georganiseerd door het Oranje 
Comité 
Zondag 19 juni: Reunie voor oud-bewoners, met medewerking van vrijwilligers en 
taartbakkers, Parochie de Verrijzenis, Museum Orientalis, Pelgrimshuis Casa Nova, 
Heemkundekring, Hotel Restaurant Rozenhof en Hotel Restaurant Sionshof. 300 
deelnemers 
24 en 25 september, Kunstroute, Helmy Schellens, Coosje Brunnekreeft, Maria Louise 
Hoppenbrouwers, Annemijn de Witte, Marianne Struik en Wilfrie Linssen. 33 deelnemers op 
15 locaties 
10 december: Walking-Dinner, 20 aanmeldingen 
Eind december: Kerststerrenactie als afsluiting van het jubileumjaar. 
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10. Contacten met andere organisaties in het dorp. 
Deze contacten betroffen de voorbereidingen voor het eeuwfeest.  Er werd overleg gevoerd 
met het Oranje Comité en de Heemkundekring.  
 
11. Contacten met de gemeente Groesbeek. 
*Nieuwjaarsreceptie 3 januari 2011 
*Op 16 maart overleg met gemeente over mogelijke sponsoring van het Eeuwfeest. Daar 
werd alleen de subsidie voor een culturele  manifestatie bevestigd. Tevens was er van 
gemeentewege waardering voor ons dorpsnetwerk en hun contactpersonen.  
*De gemeente bracht de Nota accommodatiebeleid uit. Daarover was op 15 november een 
vergadering. Omdat de dorpsvereniging geen eigen accommodatie beheert, was onze 
vereniging daar niet aanwezig.  
 
 
Dit jaarverslag wordt vastgesteld op de ALV van 29 februari 
 
Hans Cramer, voorzitter     Joost Meuwese, secretaris

 


