
	

	
	
Een zomers presentje – speciaal voor alle leden van de Dorpsvereniging! 
 
Met een thermometer die in de schaduw de 35° overschrijdt, is het dezer dagen misschien lastig een 
stap te zetten. Toch niet verkeerd om dan verleid te worden voor een dorpsommetje in de vroege 
avond, of wel? De Werkgroep ommetjes Heilig Landstichting heeft een tweetal wandelingen 
ontwikkeld door en rond ons mooie dorp. En alle leden van de Dorpsvereniging krijgen deze gratis in 
de bus deze maand! Het zijn wandelingen van ongeveer 3 km langs interessante en bijzondere 
plekken in en rondom Heilig Landstichting. Geniet ervan deze zomer! 
 
Opening van ons nieuwe dorpshuis!                 Zaterdag 28 september! 
 

Zet iedereen zaterdag 28 september alvast met potlood in de agenda? Welke dag 
is beter geschikt om ons verbouwde dorpshuis te openen dan Nationale Burendag! 
Dat betekent dat we een mooie en gezellige dag tegemoet kunnen zien, waarbij we 
samen de officiële opening van ons verbouwde en uitgebreide dorpshuis kunnen 
verrichten! Ook bieden we dan onze Dorpsagenda 2019 – 2023 aan. Het programma 
en de precieze tijden volgt zo spoedig mogelijk!  

 
Schuift  u ook aan bij de maandelijkse dorpslunch?                                                                 woensdag 3 juli 2019, 12:00 

 
Woensdag 3 juli presenteert de Rozenhof een prachtige zomerlunch, bestaande 
uit een mediterraan voor- en hoofdgerecht! Schuift allen vanaf 12 uur aan, de 
kosten bedragen €11,- per persoon.  
 
Voor deze lunch kunt  u z ich opgeven bi j  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. 

 
  

In verband met de zomervakantie sluit de opmaak van het volgende Oorbelletje op maandag 15 juli 2019. 
 

 
 

Dungesneden kalfspicanha 
met tonijnmayonaise en 

krokante kappertjes 
 

* * * 
Lasagne bolognese 

 
* * * 

koffie / thee 



DE ACHTERKANT 

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

Hoe gaat ons nieuwe dorpshuis heten?                                   Reageer vóór 1 augustus! 
 
Zoals te lezen in de nieuwe Oorschelp, nodigt het exploitatieteam van het dorpshuis alle inwoners 
van ons dorp van harte uit om mee te doen aan de prijsvraag voor een nieuwe naam van het 
verbouwde dorpshuis. Iedereen van jong tot oud kan meedoen! Stuur ideeën voor een nieuwe 
naam voor het dorpshuis plus die voor de twee zalen naar de oorschelphls@gmail.com. De winnaars 
worden natuurlijk in het zonnetje gezet en mogen tijdens de officiële opening op 28 september de 
openingshandeling verrichten! Scan de QR code om de oproep in de Oorschelp te openen.  
 
Museumpark Orientalis betrekt dorpsbewoners bij plannen. Doe mee!                      Zondag 7 juli, 16:00 – 18:00 uur 
 

Eind april heeft de gemeenteraad van Berg en Dal aan Orientalis opdracht gegeven om in 
nauwe samenwerking met het dorp een vervolg te ontwikkelen op het proces om te komen 
tot een toekomstbestendige exploitatie van het Museumpark. Orientalis is al druk bezig om 
deze samenwerking met het dorp vorm te geven. Om alle bewoners van ons dorp in de 

gelegenheid te stellen goed kennis te nemen van de plannen rondom Orientalis en van de vervolgstappen de komende 
periode, nodigt het bestuur van Museumpark Orientalis iedereen van harte uit voor een inloopmiddag op zondag 7 juli 
aanstaande, van 16:00 – 18:00 uur.  
 
In de Romeinse Straat worden in het informatiecentrum van het Romeins Acquaduct de plannen op hoofdlijnen 
gepresenteerd. Het bestuur is aanwezig om vragen die er zijn te beantwoorden. In de straat zijn (kinder)activiteiten en de 
Romeinse Herberg zorgt voor een versnapering. 
 
U kunt zich melden bij de kassa van het museum waarna u gratis toegang krijgt. Heeft u een museumjaarkaart? Neem hem 
mee en laat hem scannen. Zo steunt u het museum. Voor meer informatie over de inloopmiddag kunt u zich wenden tot Kees 
de Ruwe of Erna van de Ven via secretariaat@museumparkorientalis.nl of 024 382 31 
 
4e HLS Golftoernooi komt eraan!                       Zaterdag 10 augustus 
 
Wrijf de clubs maar weer stevig op en pak de tees en ballen, het HLS Golftoernooi komt er weer aan! De 4e editie van dit 
illustere evenement staat op de rol voor zaterdag 10 augustus aanstaande en vindt plaats op de banen van het Rijk van 
Nijmegen. De tijden volgen zo spoedig mogelijk, dus hou ook vooral de evenementenkalender op de website in de gaten! 
Aanmelden kan uiteraard alvast bij Bert Peters via bertpeters@lijbrandt.nl 
 
Talent gezocht voor Groesbeek’s Open Podium                         Zondag 8 september 
 
Onze ‘buren’ van Groesbeek bieden talent van ons dorp de kans om mee te doen aan de eerste editie van het Groesbeek’s 
Open Podium, wat plaats vindt op zondag 8 september tijdens het Oogstfeest. Heb jij een bijzonder talent waarmee je 
iedereen van de stoel kan blazen? Schrijf je dan vóór 5 augustus in via social@nederlandswijncentrum.nl en maak ons dorp 
ook trots op jouw kunsten! Meer informatie via  het genoemde mailadres of via Forte Welzijn, dat dit initiatief mede 
organiseert  


