
 

 

Schuift  u ook aan bij de maandelijkse dorpslunch?                                                                 woensdag 1 mei 
2019, 12:00 

 

Ja! Het witte goud is weer  verkrijgbaar en restaurant Rozenhof 

heeft voor ons werkelijk een prachtpartijtje bemachtigd. De kok 

bereidt speciaal voor de dorpslunch de asperges op onvervalste, 

klassieke wijze. Heerlijk! Schuift u ook aan?  

 

Voor deze lunch kunt u zich opgeven bij uw straatcontactpersoon:  

 

_______________________________________________________ 

 

Indien u deze niet kunt bereiken, dan kunt u zich aanmelden bij 

Marja van Rossum - van Oppenraaij, via 

marjavanoppenraaij@hotmail.com of telefonisch 024-3220931. 

 

 

Koningsdag – Jeu de Boules Lanentoernooi                   
zaterdag 27 april 2019, 11:00 – 14:00 
 

Voor iedereen die komende zaterdag meedoet aan het Lanentoernooi, heel veel succes gewenst en vooral 
veel plezier!  
 

GROENdag! Heilig Landstichting                          zaterdag 25 mei, 
14:00 – 16:30 
 
Vanwege de positieve reacties van vorig jaar organiseert de werkgroep Duurzaamheid van de 
dorpsvereniging dit voorjaar opnieuw een groendag! Dit keer op zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.30. We 
hebben al een voorlopig programma samengesteld met uiteraard het bezoeken van enkele tuinen, onder 
het motto ‘gluren bij de buren’ , een plantjes- en stekjes markt voor de sier- en de moestuin, uitwisseling 
activiteiten met de Hortus en tot slot zelf pesto maken van wilde kruiden. Dit is meteen ook een heerlijk 
hapje bij de afsluitende borrel. 
 
Het wordt een actieve middag en we starten bij ’t Zaaltje. Wees welkom en neem stekjes en plantjes mee!  
 

Hemelvaartsdag -  Kids@HLS!                             donderdag 30 mei, 
11:00 – 16:00 
 

Op donderdag 30 mei 2019 organiseert het Oranjecomité een superleuke en actieve dag voor alle kinderen 
van Heilig Landstichting. Het programma is aantrekkelijk voor alle leeftijden, dus hop noteren maar! Wil je 
meedenken over wat leuk is om te doen die dag? Stuur dan een berichtje naar jaapfesten@gmail.com.  
 

 
 

Asperges met ham en krieltjes 
 

* * * 
Vanille-ijs met chocoladesaus 

 
* * * 

koffie / thee 
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DE ACHTERKANT 

Uw berichten voor het Oorbelletje kunt u inleveren bij Jaap Festen, e-mail jaapfesten@gmail.com. 
 

Open Dag - Landgoed Nieuwland                     zondag 23 juni, 
10:00 – 13:00 
 
Deze is alvast voor in de agenda’s! Op zondag 23 juni van 10.00 tot 13.00 bent u welkom voor 
rondleidingen over het hele terrein. Ook kunt kijken naar een presentatie over de geschiedenis van het 
landgoed. Nadere informatie volgt! 
 

Burendag 2019 – Presentatie Dorpsagenda Heilig Landstichting                zaterdag 28 
september 
 

We kunnen er niet vroeg genoeg bij zijn met deze aankondiging ☺! Op de vierde zaterdag van september 
vindt altijd de nationale Burendag plaats. Dit jaar geeft de Dorpsvereniging er een extra tintje aan, door op 
deze dag ook de uitwerking van de Dorpsagenda aan de dorpsgenoten en de burgemeester te presenteren.  
Het programma van de Burendag krijgt al langzaam vorm. Wil u meedenken of mee organiseren? Graag! 
Stuur een berichtje naar dorpsvereniging@gmail.com om uw interesse kenbaar te maken!  
 

Wandelen in en om HLS         iedere vrijdag, 
14:00 – 15:00 
 
Wandelt u  graag kom dan op vrijdagmiddag naar het Zaaltje en loop gezellig met ons mee. 
Er zijn altijd twee dorpsgenoten aanwezig die meelopen en de weg kennen. In overleg wordt 
besloten of de groep gesplitst wordt (in bijvoorbeeld een wat langzamere en een wat 
snellere groep) en waar we heen lopen. We lopen ongeveer een uur en na afloop drinken we 
gezamenlijk thee of koffie. 
 
U hoeft zich van te voren niet aan te melden. Tenzij anders gemeld via de dorpsmail lopen we iedere 
vrijdagmiddag. Wilt u graag worden opgehaald? Bel dan met Els de Witte, via 06-20493978.  
 

’t Is nog bar met de DAR 
 

Zijn we met z’n allen nét gewend aan het nieuwe ophaalschema, gaan ze met een nieuwe containerwagen 
de groenbak legen! En omdat die met een robot-arm de container oppakt, is het van belang dat de 
container met de klepkant naar de straat staat. De DAR is zo vriendelijk geweest om ook pijltjes op de 
containers te plakken, but old habits… U kent het wel ;) 
 

Dorpsvereniging AVG-proof 
 

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een Europese verordening 
die organisaties verplicht organisatorische en technische maatregelen te nemen om 
de privacy binnen de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen. De 
dorpsvereniging komt hieraan middels de privacyverklaring aan tegemoet. De 
privacyverklaring is terug te lezen op de website van de dorpsvereniging. Daar vindt u 
nog veel meer leuke en nuttige informatie over de Dorpsvereniging en ons dorp. Scan 
de QR met de camera op uw mobieltje om naar de website te gaan.  

 

Oorschelp – aanleveren kopij 
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DE ACHTERKANT 

Uw berichten voor het Oorbelletje kunt u inleveren bij Jaap Festen, e-mail jaapfesten@gmail.com. 
 

De uiterste aanleverdatum voor de Oorschelp is 1 juni 2019. U kunt uw bijdrage voor redactie mailen naar 
oorschelphls@gmail.com  
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