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Jaarverslag 2020 van de Dorpsvereniging Heilig Landstichting 
 

1. Bestuurssamenstelling 
Tom Smit (voorzitter), Paul van Vliet (secretaris), Han van Wijk (penningmeester), Marion de Jonge, 
Josine de Groot, Caroline Wienen-Poos, Jaap Festen, Anna Mourits.  
 
2. Bestuursvergaderingen 
Het bestuur heeft haar reguliere vergadering in principe op de eerste woensdag 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 frequenter contact geweest en voor het 
grootste deel is dit digitaal via een Zoom-verbinding gebeurd. 
 
3. Leden 
De vereniging telt op 31 december 2020 256 betalende leden (was 261). Het ledental is daarmee iets 
gedaald  en er is nu een dekking van 81% van adressen binnen ons dorp.  
 
4. De Jaarvergadering werd gehouden op woensdag 19 februari 2020 
De notulen liggen in de jaarvergadering van 21 april 2021 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.  De verbinding tussen het bestuur en de redactie is 
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. 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 en wordt de Dorpslunch aangekondigd. In 2020 heeft 
de dorpslunch bijna niet plaatsgevonden door Corona. Jaap Festen is vanuit het bestuur degene die 
de volledige redactie van het oorbelletje verzorgt. 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. In 2020 is er hard 
gewerkt om de website te moderniseren en ook de interactieve agenda te vullen en te gebruiken 
voor het inschrijven voor activiteiten door dorpsgenoten. In nauwe samenwerking met de Bosduivel 
wordt de evenementenkalender uitgebreid met hun cursus- & activiteitenagenda.  
*Dorpsmail 
In 2020 is de communicatie via de dorpsmail door de Dorpsvereniging veel intensiever ingezet. 
Doordat fysieke ontmoetingen voor het grootste 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  (draaiorgel e.d.) waren op deze manier goed te 
organiseren. 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 
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dicht bij ons dorp staan (bijv. Orientalis, Afrika Museum e.d.) De berichten zijn vooral gericht op  
ontmoeten/verbinden en gebeurtenissen. 
 
6. Activiteiten 
Zoals hiervoor al enkele malen aangegeven is dit jaar voor wat betreft de activiteiten een jaar waarin 
het bestuur voortdurend 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.    
Dit Jaarverslag staat daarmee niet in het teken van datgene wat allemaal niet heeft kunnen 
doorgaan, want we hebben allemaal al te veel gemist.  
 
*De jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie vond plaats op zondag 11 januari en was druk bezocht en werd 
opgeluisterd met livemuziek met zang van Anna Winkelmolen met pianobegeleiding. 
* In café HLS vond er op 17 januari een lezing plaats door Leo Ewals over Gab Smulders. 
* Begin februari is de eerste maandelijkse ondernemersbijeenkomst in combinatie met het 
Duivelspotje of een Seizoenssoepje in de Bosduivel georganiseerd. Beide konden apart bezocht 
worden en was met een opkomst van in totaal 24 deelnemers een succes. 
* In april hebben de bestuursleden aan alle dorpsbewoners met Pasen een chocoladeverrassing in de 
brievenbus gestopt.   
* Koningsdag was  opnieuw een dag die zonder grote feestelijkheden door de lockdown ivm de 
Corona-pandemie moest plaatsvinden. Het bestuur zorgde echter voor een vrolijke noot met het 
inhuren van een draaiorgel die door het dorp reed. Het was gelukkig een zonnige dag en dit trok veel 
mensen even de straat op om op afstand met elkaar te praten. 
* In mei en juni zijn er een paar buitenyoga-lessen georganiseerd met Nathalie Kramer van 
Yogatimes uit ons dorp die met een foto De Elsevier hebben gehaald.   
* Op 18 september was er voor de jeugdigen weer een buitenbios georganiseerd. Dit was ook het 
moment waarop door de ouders de loungestoelen uitgeprobeerd zijn die door het bestuur van de 
dorpsvereniging aangeschaft zijn voor gezamenlijk gebruik.    
*Op 26 september was er weer een Burendag gepland.  In samenwerking met de werkgroep 
Duurzaamheid is er op die dag een start gemaakt met de vegetarische week. Een deel van het 
bestuur en de leden van de werkgroep hebben die dag met koffie op een bakfiets een rondgang door 
het dorp gemaakt. Daarbij zijn de bestelde pakketten voor de vegetarische week (met kookboekje), 
bloembollenpakketten en vogelhuisjes die oorspronkelijk voor activiteiten bedoeld waren afgegeven. 
Voor de kinderen was er ’s middags de mogelijkheid om met een bon een ijsje te halen bij de 
ingehuurde ijskar. 
*December is natuurlijk bij uitstek de feestmaand voor de familie met het sinterklaasfeest en de 
kerstperiode. Gelukkig waren Sinterklaas en zijn pieten bereid om mee te werken om Coronaproof in 
de buitenlucht te blijven en de kinderen om naar buiten te komen. 
Voor de kerstperiode heeft het bestuur zich ingespannen om in overleg met de bewoners van de 
Grote Boog passende versiering aan te brengen bij de monumentale entree van ons dorp. Via een 
actie in het Oorbelletje konden de bewoners kerstwensen in  de bomen hangen.  
 
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 
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Dorpsnetwerk overlegt regelmatig met zorgaanbieders, mantelorganisaties en welzijnsorganisaties 
uit de gemeente, zoals het Sociaal Team Groesbeek Noord. In 2020 zijn Els de Witte en Marja van 
Rossum terug getreden als trekkers van dit netwerk. Zij zijn opgevolgd door Wieke Coenen en Olga 
Schlick. 
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 heeft dit jaar alleen aan het begin van het jaar doorgang gevonden. 
 
8. De Dorpsbieb 
De Dorpsbieb is door de sluiting van de Bosduivel niet meer toegankelijk geweest op iedere 
dinsdagmiddag en vrijdagmiddag.  
Zodra de Bosduivel weer kan openen binnen de richtlijnen kunnen bewoners weer gratis boeken 
lenen. Alles is gebaseerd op saamhorigheid en onderling vertrouwen. Een kleine commissie met 
coördinatie van Marion de Jonge 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 
2020 is er binnen beide besturen verder nagedacht over de wijze waarop de samenwerking optimaal 
ingericht kan worden.  
Omdat in 2020 een toename van activiteiten door de dorpsvereniging in de Bosduivel was voorzien 
(ook door het nieuwe gebruikersconvenant) heeft het bestuur besloten om de jaarlijkse vergoeding 
aan de Bosduivel voor het gebruik van de accommodatie te verhogen van € 750,- naar € 1000,- . 
*Sinds de plannen voor de ontwikkeling van Museumpark Orientalis bekend zijn en er verschillende  
dorpsbewoners nu 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 partij in de 
communicatie naar bewoners en houdt goed zicht op de totstandkoming van de diverse plannen 
door Orientalis en het proces van besluitvorming bij de Gemeente.   
*In 2020 heeft er weer uitwisseling van informatie over activiteiten plaatsgevonden door de 
Vereniging 50+ en het bestuur van de Dorpsvereniging De KBO heeft leden uit een specifieke 
leeftijdsgroep en uit een groter gebied, namelijk de parochie.  
*In 2020 is er door het bestuurslidmaatschap van Jaap Festen een directe band met het Oranje-
Comité. Het bestuur van de dorpsvereniging heeft ook de activiteiten van het Oranje Comité voor 
onze jeugdige dorpsgenoten ondersteund.     
 
10. Contacten met de gemeente Berg en Dal 
Enkele bestuursleden bezochten de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Berg en Dal in 2020. 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 het parkeren, waarmee duidelijkheid werd geschapen waar 
nu wel en niet geparkeerd kon worden zonder een boete te krijgen. Met de Gemeente en de 
provincie is met succes overleg gevoerd over een veiligere oversteek bij de Nijmeegse baan, 
deelname aan het Duurzaamheidscafe Berg & Dal en de nieuwe mountainbikeroute in ons 
wandelbos.   
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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. Oppascentrale 
De digitale oppascentrale, die is gestart in 2013 is springlevend en draait goed. De Centrale voorziet 
inmiddels in een behoefte van zowel de “oppassen” als de oppasgezinnen in ons dorp. 
Dankzij de website is de procedure van inloggen eenvoudig. Ook in 2020 voorzag de centrale weer in 
een behoefte. Email: oppas@dorpsverenigingheiliglandstichting.nl.  
 
 
Overige activiteiten 
Het bestuur is ook in 2020 weer actief bezig geweest om nieuwe bestuursleden te vinden en 
bestuursleden hebben deelgenomen aan bijeenkomsten van de Gemeente onder andere over 
welzijn, klimaat en energie.  
 
 
 
Tom Smit, voorzitter     Paul van Vliet, secretaris

 

mailto:oppas@dorpsverenigingheiliglandstichting.nl

