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Jaarverslag 2013 van de Dorpsvereniging Heilig Landstichting 
 
Op 5 maart 2007 werd bij de notaris de oprichtingsakte van onze vereniging 
gepasseerd. In 2013 bestond onze vereniging officieel 6 jaar 

 
1. Bestuurssamenstelling. 
Voorzitter: Theo de Witte  
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 11x bijeen. 
Eva Spanhoff-Suerink, Annelies van Gunst, Gerard Scheenstra, en Marja van Rossum-van 
Oppenraaij beëindigden hun bestuurslidmaatschap volgens schema (6 jaar) op 27 februari 
2013(ALV). Janneke Otten-van Rossum treedt na haar eerste bestuursjaar af. De voorzitter 
bedankte hen hartelijk met bloemen en ‘dank’tegel tijdens de ALV. Binnen het bestuur is op 
gepaste wijze persoonlijk afscheid genomen in huize Matthias. 
Lies van Kampen, Margreet Mooren-Bartijn en Odette Wolbert zijn bij acclamatie benoemd 
als bestuurslid tijdens de ALV. Ook de herbenoeming van Markus Matthias wordt aldaar 
bekrachtigd. 
 
3. Leden. 
*De vereniging telt op 31-12- 2013  188 leden, d.w.z. 188 ‘huishoudens’ zijn lid. Een 
toename van 9 huishoudens! Ongeveer 60% van de HL huishoudens zijn lid van de 
Dorpsvereniging. 
 
4. De Algemene ledenvergadering werd gehouden op woensdag 27 februari 2013. 
Naast de gebruikelijke formaliteiten (zie notulen en financiële verslagen) kwamen een aantal 
specifieke onderwerpen aan de orde 
-  De verkeersveiligheid op de Nijmeegsebaan: de gemeente heeft geen mogelijkheden 
verandering aan te brengen, want  de Nijmeegse Baan is een provinciale weg. De 
Dorpsvereniging zal zo nodig in actie komen als de bewoners onveilige situaties waarnemen. 
- Inbraakpreventie: ondanks een paar recente inbraken wordt besloten geen dorpsbreed 
inbraakpreventieproject op te starten. Onze wijkagent is ter beschikking voor eventuele 
inbraakactiviteiten en preventieve acties; voor contactgegevens, zie website DHL. 
- Dorpsplatform: project Heilig Landstichting 2015: de voorzitter licht de notitie toe. De 
aanwezigen ondersteunen de aanpak en het bestuur zal verder initiatieven ontplooien, 
samen met de partners, vermeld in de notitie. 
 
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 weer van de redactie of het 
bestuur, maar van de auteur. De Oorschelp wordt bezorgd bij alle bewoners (350 adressen). 
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De redactie van de Oorschelp bestaat uit: Maria Quant, Marleen Moggré, Koen Broersma en 
Annelies van Gunst. In de loop van 2013 nam Odette Wolbert de taken van Annelies van 
Gunst over. De lay out werd verzorgd door Jan Lücker met Philip Wolbert als invaller. De 
Oorschelp verscheen 4x in 2013.  
*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. Joke Droog heeft dit 
vanaf juli 2013 van Marja overgenomen. 
*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 notulen van de 
bestuursvergadering zijn op de website te vinden. 
*Het secretariaat heeft een bestand met ruim 222 mailadressen van dorpsbewoners. 
Belangrijke gebeurtenissen worden zo makkelijk en snel bekend gemaakt.  
*Marja van Rossum bezocht nieuw bewoners (verhuizingen en geboortes). Margreet 
Mooren-Bartijn heeft dit in de loop van 2013 van Marja overgenomen. 
 
6. Activiteiten 
*De maandelijkse Dorpsborrels werden georganiseerd in samenwerking met de Stichting  ’t 
Zaaltje. Vanaf maart 2013 zijn de maandelijkse borrels georganiseerd op zondag. 
Regelmatig verhoogde een muzikaal intermezzo de stemming tijdens de borrels. De 
belangstelling is wisselend, maar lijkt beter dan tijdens de vrijdagse borrels, waarschijnlijk 
mede door de muzikale omlijsting en andere activiteiten voor of tijdens de zondagsborrels. 
*De jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie met als motto: “Beter een goede buur, dan een verre 
vriend!” vond plaats13 januari. Er waren ongeveer 50 bezoekers. Carel van Heugten 
verzorgde de muzikale omlijsting op zijn i-pad. 
. 
*Beweegtuin 
*Op Koninginnedag bezochten 100 mensen  de planten- en stekjesmarkt. Dat leverde €195 
voor de Dorpsvereniging.  
*De Kunstroute is jammer genoeg in 2013 niet doorgegaan, maar deze zal in september 
2014 georganiseerd worden tijdens de Nationale burendag. 
Het Midzomerfeest en dus ook de sponsorloop voor het project in Nepal (Jans Bekhuis) is 
helaas niet doorgegaan. 
 
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. Er komen gemiddeld 25 tot 
30 personen, deels vaste bezoekers. 
De Dorpslunch wordt georganiseerd door de Commissie Dorpsnetwerk bestaande uit Els de 
Witte-van der Schoot, Marja van Rossum-van Oppenraaij en Eva Spanhoff-Suerink. Vanaf 
augustus 2013 heeft Joke Droog de coördinatie overgenomen van Marja van Rossum-van 
Oppenraaij. Regelmatig vindt tijdens de dorpslunch een lezing plaats met informatie relevant 
voor de deelnemers aan de dorpslunche. 
 
 
 



 

 

DORPSVERENIGING 
HEILIG LANDSTICHTING 
 

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

 

3 

 

8. Begunstigers. 
*Zoals in de statuten staat, kan men alleen 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. AED in Heilig Landstichting: de AED in Heilig Landstichting staat in de Cenakelkerk en 
is daardoor onvoldoende bereikbaar. Het bestuur van de kerk wil geen extra sleutels ter 
beschikking stellen. Het bestuur van de Dorpsvereniging heeft de gemeente voorgesteld een 
AED in ’t Zaaltje te plaatsen. De gemeente heeft dit ter overweging, maar wil eerst een 
inventarisatie van de AEDs en een plan voor de gemeente opstellen. Dit is gebeurd, maar de 
uitwerking verloopt traag ondanks aandringen van de Dorpsvereniging. 
 
11. Schoolwijzer 
*De Schoolwijzer regelt in Nijmegen de toegang tot het Basisonderwijs. Na een aantal 
contacten en overleg binnen de gezinnen met schoolgaande kinderen is vastgesteld dat de 
meeste ouders redelijk goed in staat zijn om hun kinderen op de gewenste school te krijgen. 
Mocht de situatie veranderen dan zal de Dorpsvereniging opnieuw evalueren of actie nodig 
is.  
 
12. Contacten met andere organisaties in het dorp. 
*Op 2 april bezocht Karin Ysvelt 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. Oosterhout steunde de Muziekdag met een financiële bijdrage. 
 
13. Contacten met de gemeente Groesbeek. 
*Enkele bestuursleden bezochten Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Groesbeek. 
*Regelmatig heeft het bestuur contact gehad met de gemeente. Gesproken werd o.a. over 
de verkeersveiligheid, het gemeentelijke subsidiebeleid, de inrichting van de speeltuin, het 
Kerkebosje en de AED. 
Een nieuwe beheersverordening Heilig Landstichting is in 2013 gepubliceerd, zie website 
Dorpsvereniging. In principe blijft de huidige bestemming gehandhaafd; dat wil zeggen: er 
zullen geen nieuwe bouwkavels worden uitgegeven. 
 
14. Informatieavond over het Kerkebosje op 17-12-2013 
De informatieavond over het nieuwe bestemmingsplan van het Kerkebosje was nuttig. De 
discussie na de inleidende informatie van de betrokken partijen (Gemeente Groesbeek en de 
Eerste Hulpstichting: eigenaar van de grond van het Kerkebosje) was levendig, soms zelfs 
verhit, maar steeds constructief. Het verslag van deze avond staat op de website van de 
Dorpsvereniging. 
 
15. Projectgroep Heilig Landstichting 
Heilig Landstichting (HL) is al meer dan 100 jaar een “dorp” binnen de gemeente Groesbeek 
met tegenwoordig circa 300 huishoudens en ongeveer 800 inwoners, van wie meer dan 100 
kinderen jonger dan 15 jaar en bijna 200 mensen ouder dan 65 jaar. 
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Recentelijk zijn een aantal zinvolle initiatieven van de grond gekomen, die de sociale cohesie 
in de HL versterken, zoals het Dorpsnetwerk. Gewoonte getrouw organiseren de 
verenigingen binnen HL allerlei activiteiten, zoals Koninginnedag, het Midzomerfeest, 
Sinterklaas, de dorpsborrel en meer incidentele activiteiten. Ons dorp kent twee 
gemeenschapsgebouwen: ’t Zaaltje en ’t Bosduiveltje die fungeren als Ons Dorpshuis en  
ruimte bieden aan een grote schakering van activiteiten (tafeltennis, gymnastiek, bridge, 
KBO) en cursussen.  
Onmiskenbaar heeft in de afgelopen jaren de sociale cohesie in ons dorp een impuls 
gekregen. Nu willen we een slag verder. Daarvoor is een werkgroep ingesteld: de  
Projectgroep HL 2015 die inmiddels vier keer bij elkaar zijn geweest. In de projectgroep 
zitten vertegenwoordigers van de Dorpsvereniging, bestuur Stichting ’t Zaaltje, KBO HL 
(Clemens Huiskens), Dorpsnetwerk , Woningvereniging Oosterpoort en Pluryn. Onmisbaar in 
de verdere ontwikkeling van de voorzieningen is ons  Dorpshuis dat functioneert als een 
laagdrempelig, centrum met een uitnodigende sfeer, waar je ongedwongen samen kunt zijn. 
De bedoeling is ’t Zaaltje en het Bosduiveltje verder te ontwikkelen tot een ontmoetingsplaats 
voor alle bewoners van de HL: jong en oud.. 
In 2013 is een goede basis gelegd voor dit project met enige nieuwe concrete activiteiten, 
zoals een eigen bibliotheek, een Repair Café, een oppascentrale en een 
boodschappendienst met de Buurtwinkel Bredeweg van Pluryn; andere activiteiten staan op 
de lat, zullen verbetering vergen van enige faciliteiten in en rondom onze 
Dorpshuisgebouwen. Het plan is hiervoor een subsidie bij de provincie in te dienen 
 
Dit jaarverslag wordt vastgesteld op de ALV van 27 februari 2013 
 
Theo de Witte, voorzitter     Joost Meuwese, secretaris

 


