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Jaarverslag 2021 van de Dorpsvereniging Heilig Landstichting 
 

1. Bestuurssamenstelling 
Tom Smit (voorzitter), Jochem van der Staaij (secretaris), Han van Wijk (penningmeester), Jan de 
Koning, Caroline Wienen-Poos, Jaap Festen, Anna Mourits, Marion de Jonge. Door privé-
omstandigheden heeft Marion de Jonge geen actieve rol meer in het bestuur. 
 
2. Bestuursvergaderingen 
Het bestuur heeft haar reguliere vergadering in principe maandelijks op de tweede donderdag van de 
maand. Indien nodig vindt er tussentijds nog een extra vergadering plaats. In het verslagjaar is door 
het bijzondere karakter in verband met de uitbraak van Corona voor een groot deel digitaal via een 
Zoom-verbinding vergaderd. 
 
3. Leden 
De vereniging telt op 31 december 2021 261 betalende leden (was 256). Het ledental is daarmee iets 
gestegen  en er is nu een dekking van 84% van adressen in ons dorp.  
 
4. De Jaarvergadering werd gehouden op woensdag 21 april 2021 
De notulen liggen in de jaarvergadering van 14 maart 2022 voor aan de leden ter goedkeuring. 
 
5. Communicatie met de leden en bewoners 
*De Oorschelp is het dorpsblad, dat vier maal per jaar verschijnt en wordt bezorgd aan de leden van 
de dorpsvereniging en álle overige adressen in Heilig Landstichting alsmede aan 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.  Bij de Oorschelp zorgt  
Jan de Koning met Caroline Wienen voor verbinding met het bestuur. De waardering voor de 
Oorschelp binnen het dorp is groot.  
  
*Aan het eind van iedere maand wordt het Oorbelletje uitgegeven. Hierin worden korte 
mededelingen en aankondigingen opgenomen naast de uitnodiging voor de  Dorpslunch op iedere 1e 
woensdag van de maand. 
In 2021 is een aantal dorpslunches geannuleerd door Corona. Jaap Festen is vanuit het bestuur 
degene die de volledige redactie van het Oorbelletje verzorgt. De nieuwsbrief wordt per straat 
verspreid door de straatcontactpersonen van het Dorpsnetwerk. Er zijn drie nieuwe 
straatcontactpersonen bij gekomen: Tony te Pas (Meerwijkselaan), Jochem van der Staaij 
(Simonlaan) en Teun Struycken (Sophiaweg). 
 
*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. In 2021 is de 
interactieve agenda goed gebruikt en van inschrijven voor activiteiten is door dorpsgenoten ook 
regelmatig gebruik gemaakt. In nauwe samenwerking met de Bosduivel wordt de 
evenementenkalender uitgebreid met hun cursus- & activiteitenagenda. De activiteiten van  
Vereniging 50+ zijn ook op de evenementenkalender te vinden. 
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*Dorpsmail 
De communicatie via de dorpsmail door de Dorpsvereniging is dit jaar intensief geweest. Doordat 
fysieke ontmoetingen voor een deel van het jaar niet mogelijk waren, was de dorpsmail bij uitstek 
geschikt om contact en verbinding met elkaar te houden. Informeren, hulp bieden, aankondiging van 
activiteiten op afstand/buiten (wandelingen e.d.) waren op deze manier goed te organiseren. De rol 
van ‘dorpsomroeper’ wordt verzorgd door Anna Mourits. 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 staan (bijv. Orientalis, Afrika Museum e.d.) 
De berichten zijn vooral gericht op  ontmoeten/verbinden en gebeurtenissen. 
 
*Dorps-Apps 
Er zijn twee ‘Dorps-Apps’ actief: de Alarm App-groep en de Algemene App-groep HLS. Beide bieden 
een mooie en goede verbindingsmogelijkheid voor de bewoners van HLS. Tom Smit is beheerder van 
de Alarm App-groep en samen met Tim Frenzel beheerder van de HLS App-groep. Beide groepen 
tellen 150 deelnemers. 
 
6. Activiteiten 
Net als in 2020 is dit jaar voor wat betreft de activiteiten een jaar waarin het bestuur vaak moest 
anticiperen op de mogelijkheden die er geboden werden door de overheid. Veel geplande 
activiteiten zijn  daardoor niet door gegaan of in gewijzigde vorm. Het bestuur van de 
Dorpsvereniging heeft daarbij steeds gekeken naar mogelijkheden om de onderlinge verbinding met 
elkaar te behouden met aandacht voor jong en oud.    
We willen dit Jaarverslag echter niet in het teken zetten van wat allemaal niet heeft kunnen 
doorgaan, want we hebben allemaal de ontmoeting met elkaar veel gemist. We zien uit naar het 
komende jaar met nieuwe mogelijkheden! 
 
*Op 21 april werd de Algemene Ledenvergadering digitaal gehouden via Zoom. 
* Koningsdag kon gelukkig doorgaan en naast een beperkte vrijmarkt waren er ook spellen in de 
speeltuin en een leuke speurtocht met opdrachten door het hele dorp voor de jongere kinderen. Het 
was lekker weer en er waren veel gezinnen op de been. 
* Sinds mei is een groep vrijwilligers elke twee weken op woensdag aan het werk in de tuinen van 
Orientalis, in eerste instantie om achterstallig onderhoud weg te werken en vervolgens om bij te 
houden en ook nieuw aan te planten. Tevens is een stiltepad aangelegd en zijn er plannen voor 
nieuw aan te leggen tuinen op het terrein. 
* 29 mei NL DOET: een groepje vrijwilligers heeft twee houten banken gemaakt en samen met 
kinderen uit het dorp gebeitst. De banken hebben een plek gekregen in de speeltuin. 
* Vanaf 2 juni was er weer maandelijks de traditionele dorpslunch.  
* Het zomerfeest op 28 augustus was drukbezocht en van zowel de borrel als het vegetarisch buffet 
werd enthousiast gebruik gemaakt. In De Bosduivel waren presentaties van de verschillende 
werkgroepen en konden bewoners zich opgeven voor cursussen en activiteiten. Ook is de 
belangstelling getoetst voor een koor, en voor een app om samen te wandelen of te gaan fietsen.  
* Ondernemersnetwerk normaliter elke eerste vrijdag van de maand, met aansluitend Duivelspotje  
heeft maar enkele malen in het afgelopen jaar plaatsgevonden.  
* In september startte ook weer het wandelprogramma van het dorp 
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* Burendag op 24 september: start van de vijfde vegetarische week met lokale producten, 
kookboekje en kinderactiviteiten. Daarnaast was de snoeiworkshop een groot succes dat om 
herhaling vroeg. 
* Op 15 oktober is in het dorpshuis een goedbezochte en erg gezellige pubquiz geweest. De Enge 
Buren wonnen deze keer de wisseltrofee met vlag en wimpel. 
* Hi Ha Halloween: een bonte stoet kinderen (ook afkomstig van buiten het dorp) ging griezelig 
verkleed langs de deuren om snoep te eisen. 
* Op 20 november was zowel de workshop Herfstsnoei als het bezoek van Sinterklaas. Voor beide 
activiteiten was veel animo. 
* Net als vorig jaar is de boog versierd met lichtjes en is er een kerstboom naast gezet. Elke bewoner 
van de Landstichting kreeg een kerstwens van de dorpsvereniging met aangehecht een kaart die met 
een eigen wens in de boom gehangen kon worden. 
 
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. Wieke Coenen en Olga Schlick zijn de 
coördinatoren van de straatcontactpersonen. 
Nieuwe bewoners worden door de contactpersonen persoonlijk welkom geheten en krijgen van hen 
een welkomsttasje aangeboden. Nieuwgeborenen krijgen een Heilig Landstichting-slabbetje.  
De Dorpslunch in de Rozenhof is meestal doorgegaan rekening houdend met de geldende 
maatregelen. 
 
8. De Dorpsbieb 
De Dorpsbieb is door tijdelijke sluiting van de Bosduivel niet op iedere dinsdagmiddag en 
vrijdagmiddag toegankelijk geweest.  
In de Dorpsbieb kunnen bewoners gratis boeken lenen. Alles is gebaseerd op saamhorigheid en 
onderling vertrouwen. Een kleine commissie  beheert de bibliotheek.  
 
9. Contacten met andere organisaties in het dorp  
 
* Eind 2019 is Han van Wijk (penningmeester bestuur Dorpsvereniging) toegetreden tot het bestuur 
van de Bosduivel en daarmee is er een directe verbinding met het bestuur van de Dorpsvereniging. In 
2021 is de manier van samenwerken tussen beide besturen formeel vastgelegd in nieuwe statuten 
van de Bosduivel. Daarin is o.m. vastgelegd dat twee leden van het bestuur plaats hebben in de Raad 
van Toezicht van de stichting. Het bestuur van de Dorpsvereniging heeft daarvoor Jan de Koning en 
Jochem van der Staaij voorgedragen. Met de nieuwe organisatiestructuur treedt Han van Wijk terug 
als bestuurslid van Stichting De Bosduivel.   
 
*Sinds de plannen voor de ontwikkeling van Museumpark Orientalis bekend zijn en er verschillende  
dorpsbewoners deelnemen aan de werkgroepen die door de directie van Orientalis zijn ingesteld is 
er goed contact met het bestuur van het Museumpark en de organisatie die het proces begeleidt 
(Spectrum). Het bestuur van de Dorpsvereniging is daarmee een belangrijke faciliterende partij in de 
communicatie naar bewoners en houdt goed voeling met de bestuurder en het team van Orientalis 
bij de totstandkoming van uitgewerkte plannen door Orientalis en het proces van besluitvorming bij 
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de Gemeente.   
 
*In 2021 is informatie uitgewisseld over activiteiten van Vereniging 50+ en de Dorpsvereniging.  
De KBO heeft leden uit een specifieke leeftijdsgroep en uit een groter gebied, namelijk de parochie.   
 
*Ook in 2021 is er door het bestuurslidmaatschap van Jaap Festen een directe band met het Oranje-
Comité. Het bestuur van de dorpsvereniging heeft de activiteiten van het Oranje Comité voor onze 
jeugdige dorpsgenoten ondersteund.     
 
10. Contacten met de gemeente Berg en Dal 
De verbinding met de Gemeente is goed en we weten inmiddels wie waarvoor benaderd kan 
worden. Als bestuur zorgen we ervoor dat de beleidsmedewerkers en de betrokken wethouders op 
de hoogte zijn van ontwikkelingen binnen ons dorp en nodigen hen waar mogelijk regelmatig uit om 
naar activiteiten te komen.  
Contacten waren er onder andere over verkeersveiligheid, jongerenoverlast, de ‘Dorpendeal’ 
(eveneens met de provincie) en de omgevallen poort.  
 
11. Jeu de Boules baan 
Op iedere dinsdagmiddag zijn er leden van de beheergroep aanwezig en wordt er gespeeld als de 
richtlijnen rondom Corona dit toelaten.    
 
12. Wandel- en fietsapp 
Op de website van de Dorpsvereniging staan links naar de wandel- en de fietsapp die door leden van 
de vereniging zijn ontwikkeld. 
 
 
 
 
Tom Smit, voorzitter     Jochem van der Staaij, secretaris

 


