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Jaarverslag 2019 van de Dorpsvereniging Heilig Landstichting 
 

1. Bestuurssamenstelling 
Lies van Campen (voorzitter), Paul van Vliet (secretaris), Han van Wijk (penningmeester), Margreet 
Mooren-Bartijn, Josine de Groot, Caroline Wienen-Poos, Jaap Festen en Anna Mourits.  
 
2. Bestuursvergaderingen 
Het bestuur heeft haar reguliere vergadering in principe op de eerste woensdag van de maand 
(m.u.v. de zomervakantie). Indien nodig vindt er tussentijds nog een extra vergadering plaats. In het 
verslagjaar is het bestuur in totaal 11 maal bij elkaar geweest. 
 
3. Leden 
De vereniging telt op 31 december 2019 264 betalende leden (was 241). Het ledental is daardoor 
opnieuw toegenomen en heeft nu een dekking van 83% van adressen binnen ons dorp.  
 
4. De Jaarvergadering werd gehouden op woensdag 20 februari 2019 
De notulen liggen in de jaarvergadering van 19 februari 2020 voor aan de leden ter goedkeuring. 
 
5. Communicatie met de leden en bewoners 
*De Oorschelp is de dorpskrant, die vier maal per jaar verschijnt en wordt bezorgd bij alle adressen, 
tevens bij begunstigers van de  dorpsvereniging en de gemeente Berg en Dal (B&W, ambtenaren).  
De redactie van de Oorschelp bestaat uit: Wim de Vries, Miep Thuijls, Marleen Moggré, Jan Lücker 

(vormgeving), Jan de Koning en Caroline Wienen.  In 2019 is de verbinding tussen het bestuur en de 
redactie ingevuld door Caroline Wienen. Zij heeft als bestuurslid zitting in de redactie van de 
Oorschelp, waardoor er overleg is over onderwerpen en prioritering in de berichtgeving. We zien ook 
dat de interviews met nieuwe dorpsgenoten de betrokkenheid vergroot. Er is zelfs een wachtrij.   
*Aan het eind van iedere maand wordt het Oorbelletje uitgegeven. Hierin worden korte 
mededelingen en aankondigingen opgenomen en wordt de Dorpslunch aangekondigd. In 2019 heeft 
Jaap Festen de redactie overgenomen van Marja van Rossum. Daarmee is de lay-out wat veranderd 
en wordt er ook gebruik gemaakt van bijv. QR-codes, waardoor de interactie met de website is 
toegenomen en inschrijven voor activiteiten eenvoudiger is. Het Oorbelletje wordt per straat 
verspreid door de straatcontactpersonen van het Dorpsnetwerk. 
*Website Dorpsvereniging 
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. Caroline Wienen 
heeft in de loop van 2019 de rol van Philip Wolbert als webmaster overgenomen. In 2019 is er 
overgestapt naar een andere webhost en is de website opnieuw ingericht, waarmee de site meer aan 
de huidige tijdseisen voldoet. Bijvoorbeeld een interactieve agenda en een webomgeving die 
makkelijker en sneller te wijzigen is. De site is overzichtelijker en informatie over de Dorpsagenda 
neemt een prominente plaats in. In het komende jaar zal in nauwe samenwerking met de Bosduivel 
de evenementenkalender worden uitgebreid met hun cursus- & activiteitenagenda.  
*Dorpsmail 
In 2019 is er veelvuldig via de dorpsmail van de Dorpsvereniging gecommuniceerd. De rol van 
‘dorpsomroeper’ wordt verzorgd door Josine de Groot. Het betreft naast informatie van het bestuur 
over activiteiten ook berichten van dorpsgenoten, en van actieve groepen in ons dorp (Oranje 
Comité, Heemkundewerkgroep, KBO, De Bosduivel) en andere organisaties die dicht bij ons dorp 
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staan (bijv. Orientalis, Afrika Museum e.d.) De berichten zijn vooral gericht op  ontmoeten/verbinden 
en gebeurtenissen. 
 
6. Activiteiten 
*Op de laatste zondag van de maand werd sinds een aantal jaren de Dorpsborrel georganiseerd. In 
2019 heeft het bestuur kritisch gekeken naar de opzet en geconcludeerd dat de formule van de 
maandelijkse dorpsborrel niet meer stimulerend genoeg is om bewoners in een redelijk aantal bij 
elkaar te krijgen. In 2019 is daarom gestart met een nieuwe formule: Café HLS. Tevens is besloten om 
de activiteit te verplaatsen van zondagmiddag naar de vrijdagavond.  
*De jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie vond plaats op zondag 27 januari en was druk bezocht en werd 
opgeluisterd met livemuziek van Nuevo Ambiente.   
*Op Koningsdag op 27 april 2019 was er weer het inmiddels traditionele jeu-de-boulestoernooi met  
lanenteams, oranjebitters en zoetigheid o.l.v. Bert Peters en Henk Bongers. De Andreaslaan heeft dit 
jaar de wisseltrofee de Gouden Boule in de wacht gesleept. 
* Op 25 mei organiseerde de werkgroep Duurzaamheid wederom een Groendag. Er was wederom 
een stekjesmarkt. Dit jaar werd er aandacht besteed aan verschillende manieren om het regenwater 
af te koppelen van de riolering. Daarvoor werden bezoeken afgelegd aan verschillende tuinen in ons 
dorp. Aan het eind van de wandeling was er een rondje "Bomen" bij het Begraaf- en Gedenkpark. 
Tot slot bij het Bosduiveltje lekkere pestohapjes van brandnetel en zevenblad. 
* Op 10 augustus heeft het jaarlijkse HLS golftoernooi plaatsgevonden. Ook dorpsbewoners die niet 
golfen maar wel aan de gezamenlijke afsluitende maaltijd mee wilden doen waren welkom om aan te 
schuiven bij deze gezellige activiteit. De wisseltrofee is dit jaar in de wacht gesleept door Bert Peters. 
*Op 28 september was er weer een Burendag. Onder belangstelling van circa 130 dorpsgenoten  
werd het verbouwde Zaaltje deze dag feestelijke in gebruik genomen. De dorpsagenda 2019-2023 is 
overhandigd aan wethouder Annelies Visser: in vijf pitches werden de belangrijkste onderwerpen 
toegelicht. In aansluiting op het voorgaande jaar is het bijenlint (planten van krokussen) uitgebreid 
met een lange strook op de Joanneslaan. De kookkunsten van onze dorpsgenoten hebben weer 
gezorgd voor een heerlijk dorpsbuffet en gezelligheid met volle tafels, veel gesprekken en 
(hernieuwde) kennismakingen. 
* Dit dorpsbuffet vormde  de start van de door werkgroep duurzaamheid georganiseerde 
Vegetarische week van 28 september tot en met 4 oktober 2019. Ook is een tweede eigen 
kookboekje uitgereikt aan de deelnemers. Totaal aantal deelnemende huishoudens was 47 (6 meer 
dan bij de eerste editie). Totaal aantal deelnemers was 99 personen (5 meer dan bij de eerste keer). 
* Op 12 december organiseerde  de werkgroep duurzaamheid een informatie avond over 
energiebesparing.  Jos van der Lint van het Loket Duurzaam Wonen van de gemeente Berg en Dal 
vertelde over maatregelen, subsidies en leningen. Aan de hand van de vraag van dorpsgenoot Peer 
Trepels werden de mogelijkheden concreet. Een demonstratie van diverse soorten LED-lampen werd 
verzorgd door Philip Wolbert. 
 
7. Dorpsnetwerk en Dorpslunch. 
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 Sociaal Team Groesbeek Noord. 
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Nieuwe bewoners worden door de contactpersonen persoonlijk welkom geheten en krijgen van hen 
een welkomsttasje aangeboden. In 2019 is door het bestuur gekeken naar de inhoud van het tasje en 
is de inhoud geactualiseerd. Nieuwgeborenen krijgen een Heilig Landstichting-slabbetje.  
De Dorpslunch wordt eens in de maand in Hotel Rozenhof georganiseerd samen met KBO Heilig 
Landstichting en nog steeds is dat een goede formule om mensen bij elkaar te brengen of gewoon 
gezellig met vrienden te doen. Alle inwoners worden daarvoor via het Oorbelletje uitgenodigd en 
Marja van Rossum verzorgt de coördinatie en is gastvrouw.  
 
8. De Dorpsbieb 
De Dorpsbieb heeft zich in het afgelopen jaar verder doorontwikkeld en er wordt goed gebruik van 
gemaakt. De bibliotheek is toegankelijk als de Bosduivel  geopend is voor andere gebruikers en 
daarnaast op iedere dinsdagmiddag en vrijdagmiddag. 
Bewoners kunnen nog steeds actuele boeken in goede staat doneren. Andere bewoners kunnen deze 
gratis lenen. Alles is gebaseerd op saamhorigheid en onderling vertrouwen. Een kleine commissie, 
bestaande uit Christianne de Meijer, Marion de Jonge en coördinator Margreet Mooren beheert de 
bibliotheek.  
 
9. Contacten met andere organisaties in het dorp  
*In het kader van de verbouwing van ons dorpshuis heeft het bestuur in 2019 intensief contact 
gehad met het bestuur van ‘t Zaaltje over de ontwikkelingen. Ook over de totstandkoming van het 
convenant m.b.t. het gebruik van de Bosduivel is er nauw overlegd met betrokken partijen 
(Gemeente en bestuur Zaaltje). Daarbij heeft ons bestuur zich opgesteld als gebruiker met het belang 
van een dorpshuis voor de bewoners en de cohesie en harmonie binnen het dorp voor ogen.    
Eind 2019 is Han van Wijk toegetreden tot het bestuur van de Bosduivel en daarmee is er een directe 
verbinding met het bestuur van de Dorpsvereniging.  
*Sinds de plannen voor de ontwikkeling van Museumpark Oriëntalis bekend zijn geworden is er 
vanuit het bestuur regelmatig contact met het bestuur van het Museumpark en de organisatie die 
het proces begeleidt (Spectrum). Het bestuur heeft contacten met bezorgde dorpsgenoten. Het 
bestuur van de Dorpsvereniging wordt door de directie van Orientalis en Spectrum als belangrijke 
partij in de communicatie naar bewoners gezien. Het bestuur heeft ingesproken bij de gemeenteraad 
over de plannen voor Orientalis en het belang van het betrekken van het dorp bij de plannen 
benadrukt.  Verschillende dorpsbewoners nemen nu deel aan de werkgroepen die door de directie 
van Orientalis zijn ingesteld. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarde van de Gemeente Berg en 
Dal om te zorgen voor betrokkenheid  en meedenken bij de toekomstplannen van Orientalis. Het 
bestuur neemt hierbij een informerende en faciliterende rol in.  
*In 2019 is afgestemd met het nieuwe bestuur van de KBO (Vereniging 50+). De KBO heeft leden uit 
een specifieke leeftijdsgroep (50 plus) en uit een groter gebied, namelijk de parochie. Afgesproken is 
dat de besturen informatie uitwisselen over elkaars activiteiten. In overleg worden activiteiten van 
de Dorpsvereniging en KBO voor wederzijdse leden opengesteld. Dit is in 2019 bijvoorbeeld gebeurd 
bij de  pannenkoekenmaaltijd van de KBO, en bij de dorpswandelingen.  
*In 2019 is er ook meer samenwerking met het Oranjecomité ontstaan mede door Jaap Festen die 
als bestuurslid ook lid is van het Oranje-Comité. Het bestuur van de dorpsvereniging heeft ook de 
activiteiten van het Oranje Comité voor onze jeugdige dorpsgenoten ondersteund. Voorbeelden 
daarvan zijn de activiteiten bij Hemelvaartsdag (boogschieten)  en meer aandacht voor activiteiten 
voor kinderen en jongeren rondom de bijeenkomsten van de dorpsvereniging voor “grote 
mensen”(poolbiljart opstellen, film).     
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10. Contacten met de gemeente Berg en Dal 
Enkele bestuursleden bezochten de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Berg en Dal in 2019. De 
verbinding met de Gemeente is goed en we weten inmiddels wie waarvoor benaderd kan worden. 
Als bestuur zorgen we er voor dat de beleidsmedewerkers en de betrokken wethouders op de 
hoogte zijn van ontwikkelingen binnen ons dorp en nodigen hen regelmatig uit om naar activiteiten 
te komen.  
Contacten waren er onder andere over de verbouwing van ’t Zaaltje tot Bosduivel, het convenant 
over het gebruik van de Bosduivel, de dorpsagenda 2019-2023, verkeers- en omgevingsveiligheid.  
In 2019 hebben we de Dorpsagenda 2019-2023 aangeboden aan de wethouder. 
 
11. Jeu de Boules baan 
Op iedere dinsdagmiddag zijn er leden van de beheergroep aanwezig en wordt er gespeeld. Het 
enthousiasme is zo groot dat er wordt gefilosofeerd over een extra dag en over een tweede baan .   
 
12. Oppascentrale 
De digitale oppascentrale, die is gestart in 2013 is springlevend en draait goed. Het voorziet 
inmiddels in een behoefte van zowel de oppassen als de oppasgezinnen in ons dorp. 
Dank zij de website is de procedure van inloggen eenvoudig. Ook in 2019 voorzag de centrale weer in 
een behoefte. Email: oppas@dorpsverenigingheiliglandstichting.nl.  
 
13. Communicatieonderzoek 
In 2019 heeft het bestuur een communicatieonderzoek laten verrichten door studenten van de HAN 
om te kijken of er mogelijkheden zijn voor verbetering of aanvulling van onze communicatie. 
Daarvoor is er een enquête uitgezet via Oorbelletje en Oorschelp onder onze leden. Uit dit 
onderzoek, waar 70 mensen aan meededen,  kwam naar voren dat er geen nieuwe 
communicatiemiddelen nodig zijn en dat er goed gebruik gemaakt wordt van onze huidige 
mogelijkheden. Wel gaan we het gebruik van de website meer stimuleren door beter en meer 
daarnaar te verwijzen en gaan we ons beter profileren, door bij alle communicatie-uitingen het logo 
van de Dorpsvereniging op te nemen. Tevens is in overleg met de coördinator van de 
straatcontactpersonen, Els de Witte, besloten om de Sociale Kaart niet meer in papieren vorm aan te 
bieden maar op de website te publiceren (in de voetbalk van de website).  
 
14. Project HLS Horizon 2020/Dorpsagenda 
Naar aanleiding van een vraag van de Gemeente met betrekking tot het opstellen van een 
Dorpsagenda, heeft de Dorpsvereniging aan Pim Spaan en Els de Witte gevraagd om het 
dorpsonderzoek uit 2015 te actualiseren. In 2019 is een enquête opgesteld en de uitkomsten zijn 
wederom besproken in dorpsgesprekken met bewoners. Daarmee zijn de uitkomsten van 2015 
geactualiseerd  en kon het project HLS Horizon 2020 worden omgevormd tot de dorpsagenda. 
Op Burendag (28 september) heeft het bestuur van de Dorpsvereniging de uitkomsten  
gepresenteerd en zijn de verschillende onderdelen van de dorpsagenda (Veiligheid, Bewegen, Jong, 
Duurzaamheid, Samen) en de bijbehorende acties toegelicht. Van onze dorpsagenda is een canvas 
gemaakt dat tijdelijk in het gemeentehuis van de Berg en Dal heeft gehangen en dat nu in de 
Bosduivel hangt. Voor het opstellen van de Dorpsagenda en de uitvoering van de acties heeft de 
Gemeente een bedrag van € 2000,- ter beschikking gesteld.   
Over de voortgang van de Dorpsagenda wordt regelmatig bericht naar de bewoners van HLS via de 
dorpsmail, Oorschelp en Oorbelletje en de website. 
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15. WABP (Alarm WABP Heilig Land) 
In 2018 is onder de coördinatie van Tom Smit de WhatsApp groep ‘ Alarm WABP Heilig Land’ 
opgestart om de veiligheid binnen ons dorp te vergroten. Ook in 2019 heeft dit initiatief een paar 
keer zijn waarde bewezen.  Op dit moment zijn er 128 deelnemers.  
 
Overige activiteiten 
De twee prachtig vormgegeven Dorpsommetjes ‘De Vier Perken’ en ‘Dorpsommetje De Ploeg’, die 
door de werkgroep ommetjes Heilig Landstichting zijn ontwikkeld zijn in 2019 onder de leden van de 
Dorpsvereniging verspreid. 
Het bestuur is ook in 2019 voortdurend bezig geweest nieuwe bestuursleden te vinden en hebben 
deelgenomen aan bijeenkomsten van de Gemeente onder andere over welzijn en energie.  
 
 
 
Lies van Campen, voorzitter     Paul van Vliet, secretaris

 


