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Jaarverslag 2015 van de Dorpsvereniging Heilig Landstichting 
 
1. Bestuurssamenstelling. 
Voorzitter: Theo de Witte  
Secretaris: Paul van Vliet 
Penningmeester: Markus Matthias. 
Leden: Margreet Mooren-Bartijn, Lies van Campen, Odette Wolbert-Nijhuis 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. Dit jaar heeft het bestuur 12x vergaderd. 
 
3. Leden. 
*De vereniging telt op 31-12- 2015 203 (was184) leden en 8 “begunstigers”. Het ledental is dus 
toegenomen.  
 
4. De Algemene ledenvergadering werd gehouden op woensdag 11 maart 2015. 
*Zie eventueel de notulen.  
 
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. Sinds dit jaar is het ook mogelijk om op verzoek van de familie in de Oorschelp 
familieberichten op te nemen. De Oorschelp verschijnt vier maal per jaar en wordt bezorgd bij alle 
bewoners (350 adressen).  
De redactie van de Oorschelp bestaat uit: Maria Quant, Marleen Moggré, Jan Lücker (vormgeving), 
en namens het bestuur Odette Wolbert.  
*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 
tweezijdig bedrukt A4-tje. In 2015 heeft Marja van Rossum de redactionele verantwoordelijkheid van 
Joke Droog overgenomen. Zij stelt met 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 contactpersonen van het Dorpsnetwerk. 
*In 2015 is de nieuwe website van de Dorpsvereniging de lucht in gegaan. 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 op de website te vinden.  
*In 2015 heeft het bestuur ook het gebruik van de Dorpsmail uitgebreid met de mogelijkheid van 
dorpsbewoners om producten en diensten aan te bieden. Op die manier hebben verschillende 
bewoners elkaar kunnen helpen. Binnen het bestuur is het Josine de Groot die als dorpsomroeper de 
communicatie via de dorpsmail verzorgd. Belangrijke gebeurtenissen worden zo efficiënt en snel 
bekend gemaakt. Ook dit jaar waren er meldingen van inbraken, vermiste dieren en andere diverse 
activiteiten. Enkele uitzonderingen daar gelaten werden deze meldingen op prijs gesteld.  
 
6. Activiteiten 
*Op de laatste zondag van de maand werd de Dorpsborrel georganiseerd. Om de opkomst zo groot 
mogelijk te laten zijn is met de planning rekening gehouden met feestdagen, vakanties en andere 
activiteiten (bijv. de Wijnfeesten) in de gemeente. Degene die het afgelopen jaar wel eens bij de 



 

 

DORPSVERENIGING 
HEILIG LANDSTICHTING 
 

secretariaat: Andreaslaan 24, 6564 AV Heilig Landstichting 
W: dorpsverenigingheiliglandstichting.nl 
E: secretaris@dorpsverenigingheiliglandstichting.nl 

 
dorpsborrel aanwezig zijn geweest zal het opgevallen zijn dat er regelmatig iets extra’s georganiseerd 
wordt in de vorm van muziek of andere presentaties.  
*De jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie vond plaats op zondag 11 januari.  
*Een andere activiteit die de dorpsvereniging altijd organiseert is het Walking Dinner. Het afgelopen 
jaar is het animo om hier aan deel te nemen terug gelopen. Het bestuur onderzoekt of er een andere 
invulling voor gevonden kan worden. Belangrijk hierbij is dat het een verbindende activiteit tussen 
bewoners is die elkaar nog niet goed kennen.   
*Op Koningsdag was er een vrijmarkt, een stormbaan en speurtocht voor de jeugd. De ouderen 
hebben wellicht ook nog de blaren in de handen van de touwtrekwedstrijd. Het weer was dit jaar 
gunstig gezind waardoor de opkomst (en gezelligheid) groot was. Het Oranje Comité organiseerde 
het leuke kinderprogramma.  
*Op 30 augustus werd de Uitmarkt georganiseerd. Belangstellenden konden zich oriënteren over het 
cursusaanbod in ’t Zaaltje en het Bosduiveltje en daarna wederom genieten van een druk bezocht 
barbecue. Het is dus een goed concept.  
 
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 
Landstichtingslabbetje. 
Ook in 2015 heeft het dorpsnetwerk zich wederom bezig gehouden met de totstandkoming van een 
actuele sociale kaart. Daarnaast hebben leden van het dorpsnetwerk zich actief ingezet tijdens de 
dorpsgesprekken in het kader van de behoeftepeiling die er binnen ons dorp heeft plaatsgevonden. 
 
De Dorpslunch wordt eens in de maand in Hotel Rozenhof georganiseerd. In 2015 is er een toename 
van het aantal deelnemers. Dit heeft enerzijds te maken met een prijsverlaging (van € 12,50 naar € 
10,- ) maar ook omdat de KBO actief benaderd is om van deze dienst gebruik te maken. Alle inwoners 
worden daarvoor via het Oorbelletje uitgenodigd.  
De Dorpslunch is steeds meer een plek waar bewoners van de HLS elkaar ontmoeten. De lunch werd 
door Joke Droog georganiseerd en in 2015 heeft Marja van Rossum de organisatie ervan over 
genomen. Bedankt Marja. 
 
8. De Dorpsbieb 
De Dorpsbieb heeft zich in het afgelopen jaar verder doorontwikkeld. Er is extra kastruimte gemaakt 
om de vele boeken te kunnen plaatsen en de boeken zijn door de vrijwilligers op alfabetische 
volgorde in de kast gezet. Naast de dinsdagmiddag is de openstelling met de vrijdagmiddag 
uitgebreid (voor openingstijden zie website van de Dorpsvereniging). Verder is de bibliotheek 
toegankelijk als ’t Zaaltje geopend is 
Bewoners kunnen 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.  
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9. 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. Er zijn eind 2015 8 begunstigers.  
 
9. Contacten met andere organisaties in het dorp. 
*In de Kersttijd werd in Museumpark Orientalis wederom het ‘Feest van Licht’ georganiseerd. De 
Dorpsvereniging steunde dit initiatief door via de dorpsmail enkele malen aandacht te vragen voor 
evenementen binnen het Licht van Feest. 
 
10. Contacten met de gemeente Groesbeek. 
*Enkele bestuursleden bezochten de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Groesbeek in 2015, de 
afscheidsreceptie van de scheidende burgermeester Harry Keereweer en de receptie na de beëdiging 
van de nieuwe burgemeester Mark Slinkman. 
Het bestuur heeft regelmatig contact gehad met beleidsmedewerkers van de Gemeente over 
meerdere zaken. Zo is er door de Gemeente een financiële bijdrage gegeven voor de behoeftepeiling 
binnen ons dorp en ook de kosten voor de aanleg van de jeu-de-boules baan zijn in het kader van 
burgerinitiatieven door de Gemeente betaald. We kunnen in ieder geval zeggen dat het afgelopen 
jaar de banden met de Gemeente zijn versterkt. Met name de behoeftepeiling en de acties die 
daaruit voort komen hebben de warme interesse van de wethouder Welzijn ( Sjaak Thijssen)en de 
beleidsmakers.  
 
11. Jeu-de-boules baan. 
Zoals u allemaal heeft kunnen zien is de HLS sinds januari een jeu-de-boules baan rijker. Het initiatief 
is vorig jaar tijdens de ALV door Henk Bongers weer nieuw leven ingeblazen. Contact met de 
gemeente leerde dat de gemeente kon subsidiëren. Henk heeft samen met een 4-tal andere heren 
de coördinatie op zich genomen voor de aanleg, het gebruik en onderhoud van de baan. De baan 
bevindt zich bij de speeltuin en is vrij toegankelijk. Binnen het project is ook  aandacht besteed aan 
begroeiing rond het elektriciteitshuisje en het verplaatsen van het verkiezingsbord.  
 
12. AED 
In 2015 heeft de Dorpsvereniging een oproep gedaan onder de bewoners wie zich wilde trainen in 
het gebruik van de AED (Automatische Externe Defibrillator). Er hebben zich 9 bewoners gemeld die 
een training hebben gevolgd bij het Rode Kruis in Groesbeek. Daarnaast heeft zich nog 1 andere 
inwoner gemeld die reeds in het bezit was van het certificaat. Deze bewoners kunnen gebeld worden 
indien er een melding is van een ongeval waarbij een AED ingezet moet worden. De AED hangt naast  
de ingang van het Zaaltje. 
   
13. Behoeftepeiling 
Het afgelopen jaar heeft de Dorpsvereniging een behoeftepeiling gehouden onder de inwoners van 
de HLS. Deze behoeftepeiling was bedoeld om te inventariseren welke wensen de inwoners hebben 
voor de komende jaren. De inventarisatie heeft plaatsgevonden middels een schriftelijke enquête en 
dorpsgesprekken. Daarin zijn meteen de wensen ten aanzien van het gebruik van ’t Zaaltje en het 
Bosduiveltje meegenomen als input voor de voorgenomen verbouwing van ’t Zaaltje tot een modern 
dorpshuis waar de bewoner elkaar kunnen ontmoeten. 
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Bij de opzet van het onderzoek zijn vele partijen betrokken geweest: Gemeente Groesbeek (zowel 
financieel als ondersteunend in de ontwikkeling), een student van de HAN (voor de onderzoeksopzet 
en verwerking van de gegevens), het dorpsnetwerken en individuele dorpsgenoten (als 
gesprekvoerders in de dorpsgesprekken) en Els de Witte en Pim Spaan als projectleiders. 
De uitkomsten zijn al ruimschoots gepresenteerd en zijn ook te vinden op onze website. De 
uitkomsten zijn ook de input voor het actieplan van de Dorpsvereniging voor de komende jaren en 
zoals gezegd ook voor het bestuur van “t Zaaltje voor de komende verbouwing.    
  
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). Tijdens de 
Kerstdrive is Frits benoemd tot erelid van de Bridgeclub Heilig Landstichting. 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 voorziet inmiddels in een 
behoefte van zowel de oppassen als de oppasgezinnen in ons dorp. 
Dank zij de nieuwe website hebben we de procedure van inloggen eenvoudiger kunnen maken. 
Er zijn in 2015 een aantal wisselingen geweest, bijvoorbeeld doordat een oppas die ging studeren 
zich heeft uitgeschreven, en er zijn nieuwe oppassen en oppasgezinnen lid geworden.  Eind 2015 
bevat de centrale 10 oppassen en 14 oppasgezinnen. 
 
16. Overleg besturen Dorpsvereniging en ‘t Zaaltje. 
In 2015 heeft er tweemaal overleg plaatsgevonden tussen de besturen van Stichting ‘t Zaaltje en het 
bestuur van de Dorpsvereniging. Bedoeling hiervan was om de gegevens die uit de behoeftepeiling 
onder de bewoners gezamenlijk te bespreken en op basis daarvan acties te ondernemen. Dit waren 
constructieve overleggen en besloten is dat er eens in de twee maanden 2 bestuursleden van de 
Dorpsvereniging bij de vergadering van het bestuur van ‘t Zaaltje aanwezig zijn. Op die manier is er 
structurele communicatie en zijn beide besturen op de hoogte van elkaars planning en activiteiten.  
 
17. Project HL 2015 
In 2013 werd gestart met het Project HL 2015.  Het doel van dit project was om het 
gemeenschapsleven in ons dorp een extra stimulans te geven. Alle organisaties, die in ons dorp actief 
zijn, waren betrokken bij dit initiatief. Het project is naar aanleiding van de uitkomsten van de 
behoeftepeiling verlengd en heeft een nieuwe naam: Project HLS Horizon 2020. De projectgroep 
vergaderd samen met het bestuur eens in de 2 maanden.  
Bij deze projectgroep zijn betrokken:  

 Woningcorporatie Oosterpoort is de verhuurder van een aantal woningen in ons dorp en zet 
zich ook in voor de kwaliteit van de woonomgeving. 

 KBO Heilig Landstichting 

 Het Dorpsnetwerk, onderdeel van de Dorpsvereniging 

 Het Oranje Comité 

 Het bestuur van ’t Zaaltje. 

 Marcel Willemsen, subsidioloog gemeente Groesbeek 

 RIBW (Nijmegen e.o.) met hun activiteiten in het Nebo-complex 
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Dit jaarverslag wordt vastgesteld op de ALV van 2 maart 2016 
 
 
Theo de Witte, voorzitter     Paul van Vliet, secretaris

 


