Opening van ons
nieuwe dorpshuis!
Zaterdag 28 september, vanaf 11:00
uur
Het wordt een onvergetelijk leuke en gezellige Burendag dit jaar! Want niet alleen wordt het verbouwde dorpshuis
geopend door de wethouder, ook onze Dorpsagenda 2019 – 2023 wordt onthuld en er zijn tal van leuke activiteiten
voor klein en groot! En wat te denken van een groots Dorpsbuffet als afsluiter!

Programma op hoofdlijnen
11:00 – 11:45 Officiële opening Dorpshuis
11:45 – 12:15 Koffie met gebak
12:15 – 13:15 Onthulling en toelichting Dorpsagenda
13:15 – 15:00 Burendag-activiteiten voor het dorp
15:00 – 17:00 Borrel en activiteiten voor de kinderen
17:00 – 19:00 Dorpsbuffet!

Lees de bijgevoegde flyer
voor het gehele programma
en schrijf je snel in!

Schuift u ook aan bij de maandelijkse dorpslunch?

woensdag 4 september 2019, 12:00

Woensdag 4 september vindt de volgende dorpslunch plaats bij restaurant
Rozenhof. Hiernaast treft u het menu. Schuift u ook aan? Dat kan vanaf 12 uur
en de kosten bedragen €11,- per persoon.
Mosterdsoep met
breadsti cks
***
Varkensfilet met
champignonsaus en
aardappelgarnituur
***

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.

De buitenbioscoop opent weer de deuren!
Het Oranjecomité van ons dorp organiseert vrijdag
20 september weer de jaarlijkse buitenbioscoop!
Speciaal voor alle kinderen van Heilig Landstichting
bouwen we in de speeltuin een gezellige
buitenbioscoop, waar iedereen van harte voor is
uitgenodigd!
De ‘deuren’ gaan om 19:00 uur open en ook ouders
en andere dorpsbewoners zijn van harte welkom. Wij
zorgen voor drinken en wat lekkers voor de kinderen,
neemt u wat voor de volwassenen mee? Dan wordt
het gegarandeerd weer net zo’n gezellig succes als
alle voorgaande jaren! Inschrijven is niet nodig! Tot
dan!

Ontwikkeling Museumpark Orientalis

Dinsdag 24 september 2019, 19:00 uur

Museumpark Orientalis is in ontwikkeling. Het bestuur van Orientalis en de gemeente Berg en
Dal vinden het van groot belang om u als buurtbewoner van het museumpark over deze
ontwikkelingen te informeren én u er bij te betrekken. Om hier zo goed mogelijk invulling aan
te geven, is Spectrum – een adviesorganisatie voor maatschappelijke vraagstukken – hier bij
betrokken om dit proces te begeleiden.
De eerste 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.
Om de input verder te verbreden, nodigt het bestuur van Museumpark Orientalis
alle dorpsbewoners uit om een korte vragenlijst over Museumpark Orientalis in te
vullen. Deze vragenlijst is ontwikkeld in samenwerking met het bestuur van
Dorpsvereniging Heilig Landstichting.
Scan deze QR-code om de vragenlijst te openen.
Tijdens een speciale bewonersavond op 24 september a.s. wordt het toekomstplan van Orientalis met u gedeeld. Ook is er
volop gelegenheid om mee te denken en uw input te leveren op specifieke thema’s die u als buurtbewoner aangaan. Tevens
zullen de resultaten van deze vragenlijst die avond met u worden gedeeld.
Uw berichten voor het Oorbelletje kunt u inleveren bij Jaap Festen, e-mail jaapfesten@gmail.com.

