Algemene Ledenvergadering 2019 – een terugblik
Op 20 februari jl. was de ALV van de dorpsvereniging. Tijdens deze drukbezochte vergadering is onder meer het actieplan om
te komen tot de Dorpsagenda 2019-2023 gepresenteerd. Deze agenda is met inbreng van een groot aantal belangstellende
dorpsgenoten tot stand gekomen. De dorpsagenda bevat onder meer initiatieven op gebied van welzijn
(vrijwilligersnetwerk), duurzaamheid, bewegen, veiligheid en jeugd. De komende periode wordt de agenda verder
geconcretiseerd en uitgewerkt. En daar is zeker nog veel ruimte voor inbreng, misschien uw inbreng!
Doet u mee ook mee? Kijk voor meer informatie op de website van de dorpsvereniging of scan de QRcode voor de presentatie van het actieplan!
Nog meer weten? Neem dan vandaag nog contact op met een van de bestuursleden van de
dorpsvereniging of stuur een e-mail naar dorpsvereniging@gmail.com

Schuif gezellig aan bij de maandelijkse dorpslunch!

woensdag 6 maart 2019, 12:00

Deze maand staat de kok weer garant voor een zalig menu en wij nodigen u van harte uit om hiervan te komen genieten op
woensdag 6 maart a.s. De ontvangst in Restaurant Rozenhof is tussen 12:00 en 12:30 en de kosten bedragen € 11,00 p.p.
Met een korte onderbreking biedt Hotel Restaurant Rozenhof sinds 2011 de
maandelijkse dorpslunch, die uit een tweegangenmenu bestaat met als
afsluiting nog een kopje thee of koffie aan voor een bedrag van €10,00.
Velen hebben al meermaals hiervan genoten en het is echt een mooie geste
van de eigenaren, waarvoor dank!
Evenwel zien de eigenaren zich genoodzaakt de prijs van de dorpslunch te
verhogen naar €11,00, ten gevolge van de verhoging van de Btw per 1
januari. Maar ook dit is nog steeds een fantastisch bedrag voor deze, elke
maand weer, overheerlijke dorpslunch!
Voor deze lunch kunt u zich opgeven bij de contactpersoon
van uw straat. Uw contactpersoon is:

Rouleau van hoender
(rollade van biologische
parelhoen gevuld met crème
van paddenstoelen en
tuinkruiden)
snijbonen en
gebakken aardappels
* * *
Tiramisu

____________________________________________
Wanneer u uw contactpersoon niet kunt bereiken, dan kunt u uw komst ook melden bij Marja van Rossum- Van
Oppenraaij, Andreaslaan 6, tel.3220931 of marjavanoppenraaij@hotmail.com

DE ACHTERKANT
Feestelijke boekpresentatie: ‘TOON RABOU in eigen woorden’

zondag 17 maart 2019, 15:00

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Cenakelkerk wordt het 1e exemplaar van het boek ‘ Toon Rabou in eigen woorden Momenten van ontmoeting’ door de opstellers ervan overhandigd aan vertegenwoordigers van onze parochie, waarvan Toon
tot 2008 de pastoor was. Het is een boek dat een keuze bevat van het vele dat Toon geschreven en gecomponeerd heeft en
dat is écht veel. Het is dan ook een prachtig eerbetoon geworden aan Toon, die velen bezield en geïnspireerd heeft. De
prachtige verhalen zijn rijkelijk gelardeerd met vele foto’s van Toon. Maar het dichtstbij komt Toon toch in de DVD met
opnames van hem. De boekpresentatie wordt opgeluisterd door een koor dat (bekende) melodieën van Toon zingt en door
diverse luisterfragmenten van Toon.
Het boek mét de dvd kost €20,- en is bij de presentatie direct a contant te koop. Vooruitbestellingen zijn mogelijk via storting
op IBAN NL14RABO0105102601 t.n.v. Parochie Heilige Drie-Eenheid, onder vermelding ‘Boek TOON RABOU’. Het door U
gereserveerde boek is op te halen op 17 maart in de kerk. Bent u verhinderd en wilt u toch ook een boek? Neemt u dan
contact op met het secretariaat van de Cenakelkerk op 024-3222165. In de ochtenduren kunt u aldaar ook terecht. Het boek
met DVD wordt ook nog enkele zondagen ná 17 maart in de kerk voor verkoop beschikbaar houden (pinnen niet mogelijk).

Rembrandts NACHTWACHT in het daglicht van de Gouden Eeuw

dinsdag 19 maart 2019, 13:30

Op dinsdag 19 maart houdt Dymph Spanhoff een lezing over het schilderij De Nachtwacht van Rembrandt gezet in de
historie van de Gouden Eeuw. Rembrandt schilderde de Nachtwacht op zijn eigen manier; voor die tijd met lef! Er gebeurt
iets op het schilderij! Bent u ook nieuwsgierig? Kom dan om 13:30 naar de Rozenhof. De lezing duurt tot 16:00 uur. De
kosten zijn € 10,00 en de opbrengst is bedoeld voor het goede doel: de Kinderboerderij de Goffert.
Graag aanmelden vóór 16 maart via e-mail j.spanhoff@hetnet.nl of telefonisch: 06-83971940.
Alvast voor in de agenda – Paaseieren zoeken voor alle kinderen!
Zaterdag 20 april 2019, 09:30

Bent u ook nog een beetje in de war van
de DAR?

Ja het is bijna weer zover! Op zaterdag 20 april kunnen alle kinderen van
Heilig Landstichting weer op zoek naar paaseieren in en rondom de
speeltuin. Als vaste traditie organiseert het Oranjecomité dit ieder jaar weer,
en het is zowel voor de kinderen als voor de ouders een gezellige ochtend,
met veel verstopte chocolade eitjes, een paaspuzzeltocht door het bos en de
paashaas zelf. Zet u het alvast in de agenda?
Van onze penningmeester…
Denkt u eraan om € 15 over te maken naar NL59RABO0187444412 t.n.v. Dorpsvereniging Heilig Landstichting voor de
jaarcontributie 2019 (en vermeld s.v.p. uw adres!), mocht u dit nog vergeten zijn. Hartelijk dank!
Uw berichten voor het Oorbelletje kunt u inleveren bij Jaap Festen, e-mail jaapfesten@gmail.com.

