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Werkplan 2023 

 
Algemeen 
De Stichting heeft ten doel: "het bevorderen van het behoud en de instandhouding van het 
Kerkje op de Heuvel, staande en gelegen aan de Koninginnelaan 24 te Heelsum, alsmede het 
gebouw "de Vosheuvel" aan de Koninginnelaan 30 te Heelsum, en voorts het verrichten van 
al hetgeen wat daar mee in de meest ruime zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan 
zijn".  
In dit werkplan geven we aan hoe we het doel, genoemd in artikel 2 van de statuten van de 
stichting "Kerkje op de Heuvel te Heelsum", in 2023 vorm geven.  
 
Genereren van inkomsten 
Het genereren van inkomsten is een belangrijk onderdeel van het werkplan. Net als 
voorgaande jaren zullen de inkomsten hoofdzakelijk afkomstig zijn uit de verhuur van het 
Kerkje, uit bijdragen van Vrienden van het Kerkje, en uit de omzet gegenereerd door de 
commissie Steen voor Steen, die daartoe op de woensdagmorgen bijgebouw "de Steen" ter 
beschikking heeft en periodiek de zgn. Snuffelmarkten organiseert.  
De inkomsten dekken de kosten van de stichting te weten de huur (te betalen aan het 

Geldersch Landschap en Kasteelen / GLK), de energiekosten, het klein-onderhoud van de 

twee gebouwen, en eenmalige investeringen. Voorbeeld van het laatste is de voorgenomen 

aanschaf en vervanging van videoapparatuur voor in het Kerkje.  

Openstelling Kerkje 
Het openingsseizoen van het Kerkje loopt in 2023 van 2 april t/m 29 oktober. Iedere zondag 
van 11.00 tot 15.00 uur en iedere woensdag van 10.00 tot 15.00 uur is het Kerkje geopend 
voor het publiek. De openstellingen zijn ook van kracht voor tweede Paasdag (9 april) en 
tweede Pinksterdag (29 mei). 0p de zaterdagen dat de snuffelmarkt wordt gehouden bij 
gebouw "de Vosheuvel" zal het Kerkje eveneens opengesteld zijn voor bezoekers, van 10.00 
tot 15.00 uur.  
Gedurende het seizoen vinden er exposities plaats en muzikale optredens. Het streven is om 
in 2023 5 exposities en 5 muziekuitvoeringen te realiseren. Het programma wordt in maart 
2023 gepubliceerd (www.Kerkjeopdeheuvel.nl).  
De week voor de Kerst is het Kerkje elke dag open. Vrijwilligers zullen andermaal zorg dragen 
voor sfeervolle versiering binnen en buiten het Kerkje. Nadere informatie zal tijdig 
beschikbaar zijn via de website. 
Op die momenten dat het kerkje open is, zullen ook in 2023 gastvrouwen en/of gastheren 
aanwezig zijn om bezoekers rond te leiden en deelgenoot te maken van de 
wetenswaardigheden en bezienswaardigheden.  
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Onderhoud terrein en gebouwen 
Ook in 2023 zal met behulp van de inzet van tientallen vrijwilligers onderhoud worden 
gepleegd om het Kerkje en de directe omgeving te laten floreren. Het gaat daarbij om klein-
onderhoud aan de gebouwen, maar ook het schoon houden van interieur en omgeving en 
om klein groenonderhoud. 
 
De groene heuvel 
In 2022 is, met dank aan het programma Kern-met-pit, het project "het verhogen van de 

biodiversiteit op de heuvel" (voluit "Bloemen en bijen voor biodiversiteit en buurt") 

gerealiseerd. Daarmee is een stevige "groene" basis gelegd, maar onderhoud blijft nodig. In 

2023 zal de akkerrand opnieuw ingezaaid worden en zal er geschoffeld en gemaaid worden 

in en rond de border met vaste planten.  

Samenwerking met het Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK)  
Ook in 2023 zal er veelvuldig contact (nodig) zijn met diverse afdelingen binnen GLK. Dit 

betreft: groen, onderhoud, communicatie en public relations. Voor 2023 staan diverse 

werkzaamheden op de rol. Te denken valt aan het via een glasplaat inzichtelijk maken van de 

trap naar de in het kerkje gelegen grafkelder en het verbeteren van de toiletruimte in het 

Kerkje.  

Kasteel Doorwerth 
Van oudsher is er een band tussen het kasteel en het Kerkje. Deze band is de afgelopen 2 

jaar gereactiveerd en geïntensiveerd, met als hoogtepunt de verwerving van het Kerkje door 

GLK op 1 juli 2021. In 2022 is in een gezamenlijke verkenning tussen GLK en de stichting 

besproken hoe we door middel van samenwerking elkaar zouden kunnen versterken. Een 

mogelijke uitwerking is het uitzetten van een wandel- en fietstocht die beide historische 

objecten verbindt. In 2023 zullen we dit uitwerken en zo mogelijk concretiseren.  

Commissie Steen voor Steen 
De commissie "Steen voor Steen" ressorteert formeel onder het bestuur van de stichting, 

maar opereert in hoge mate zelfstandig. Deze commissie organiseert meerdere keren per 

jaar de zgn. Snuffelmarkt. De inkomsten die hierbij gegenereerd worden zijn van groot 

belang voor de stichting. In 2023 continueren we deze aanpak. Gedurende het hele jaar zal 

het bijgebouw "de Steen" op de woensdagmorgen een openstelling hebben; het is tevens 

het moment waarop men tweedehands goederen aan kunnen leveren. De reguliere 

snuffelmarkten zullen worden gehouden op 25 maart, 29 april, 3 juni, 1 juli, 26 augustus, 30 

september, 28 oktober en 25 november 2023. Alle zaterdagen.  
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Bestuur stichting Kerkje op de Heuvel    
Het bestuur van de stichting bestaat uit zes personen. In 2023 is geen van de bestuursleden 

aftredend. Minimaal vijf keer wordt een bestuursvergadering belegd. Aan de hand van een 

actielijst worden zaken afgedaan en/of toegevoegd aan de lijst. Van elke vergadering zal een 

verslag worden gemaakt. De verslagen zijn niet openbaar.  
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