
	

 
 

Hoe gaat het nieuwe dorpshuis heten?               Reageer vóór 1 augustus! 
 
Zoals te lezen in de nieuwste 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. Attendeer ook 
de kinderen hierop! 
 

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 Oorschelp 
te openen. Daarin lees je meer! 
 

 
Opening van ons nieuwe dorpshuis!               Zaterdag 28 september, vanaf 11:00 uur 
 
Zet iedereen zaterdag 28 september alvast met 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 en organiseren we 
diverse activiteiten voor jong en oud.  Het programma en de precieze tijden volgt zo 
spoedig mogelijk!  
 

 
Schuift  u ook aan bij de maandelijkse dorpslunch?                                                       woensdag 7 augustus 2019, 12:00 

 
Woensdag 7 augustus presenteert de Rozenhof een prachtige zomerlunch, 
bestaande uit een dagverse stoof met een verkoelend dessert! 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. 

 
 

Hoofdgerecht: 
Visstoofpotje 

 
* * *  

Nagerecht:  
Mini sorbetijs 

 



DE ACHTERKANT 

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

4e HLS Golftoernooi komt eraan!               Zaterdag 10 augustus, 10:30 verzamelen   
 
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. Om 10:30 wordt het toernooi geopend, dus wees er op 
tijd bij. Een twintigtal competitors hebben zich reeds aangemeld. Dus doe ook mee en meld je aan bij 
Bert Peters via bertpeters@lijbrandt.nl 
 

 
Flinke opkomst bij inloopmiddag Museumpark Orientalis 
 

De inloopmiddag voor dorpsbewoners op zondag 7 juli jl. is bezocht door meer dan 50 
dorpsgenoten. Op interactieve wijze hebben zij kennis kunnen nemen van de plannen 
rondom Orientalis. Een groslijst aan beelden en ideeën is daarbij opgehaald. Het bestuur van 
Museumpark Orientalis zet in op het actief betrekken van dorpsbewoners bij de verdere 

uitwerking en werkt de komende tijd het proces hoe hieraan invulling te geven verder uit. In september wordt aan de 
inloopmiddag weer een vervolg gegeven, en wordt ook het vervolgproces gedeeld. Via de dorpsmail wordt op korte termijn 
de datum bekend gemaakt.  
 

 
 Parkeren aan de Joanneslaan tijdens 

verbouwing van ‘t Zaaltje 
 
Omdat het parkeerterrein van ’t Zaaltje 
gesloten is en de nieuwe nog niet 
klaar is, doet het bestuur van de 
Dorpsvereniging een beroep op haar 
leden om bij gebruik van ’t 
Bosduiveltje het liefst met de fiets of 
te voet te komen en om – wanneer 
men met de auto komt – gebruik te 
maken van de parkeerplaats bij de 
Cenakelkerk. Voor wie wil parkeren 
aan de Joanneslaan: let u s.v.p. op de 
borden die aangeven om aan één 
zijde niet te parkeren. Het verbetert de 
bereikbaarheid van de omwonenden 
en veiligheids-diensten en voorkomt 
zo irritatie. Alvast dank voor uw 
begrip. 


