Ingebruikname 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 in
gebruik genomen, 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 Ingebruikname Dorpshuis
11:45 – 12:15 Koffie met gebak
12:15 – 13:00 Onthulling en toelichting Dorpsagenda
13:00 – 15:00 Burendag-activiteiten voor het dorp
15:00 – 17:00 Borrel en activiteiten voor de kinderen
17:00 – 19:00 Dorpsbuffet!

Aanmelden kan bij
Margreet Mooren via
mbartijn@gmail.com of
06-45541612

Schuift u ook aan bij de maandelijkse dorpslunch?

woensdag 2 oktober 2019, 12:00

O o o, het is weer herfst! Kijk toch eens naar dit heerlijke menu! Woensdag 2
oktober 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
Wil dgoulash
met rode kool
***
Vanille -ijs met warme
kersen
***
Koffie of thee

bedragen €11,- per persoon.
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.

Voorzitter van onze Dorpsvereniging: is dat iets voor u?
De Dorpsvereniging zoekt een nieuwe voorzitter per 1 januari 2020. De 2e termijn van Lies van Campen zit er dit jaar op en
na 6 jaar gaat zij het bestuur verlaten. Daarom deze oproep! Bent u nou nét die bewoner met enthousiasme en initiatief,
diegene dit makkelijk communiceert en netwerken leuk vindt? Misschien is dan NU het moment om deze QR-code te
scannen. Dan leest u de vacaturetekst uit de Oorschelp van september jl. Het lijkt ons leuk om snel wat van u te horen!
Correctie bij Oorschelp 52 – Warme kleding voor Nepal
Per abuis is in de Oorschelp een verkeerd telefoonnummer opgenomen bij de oproep voor warme kleding voor Nepal.
Hieronder nogmaals de oproep met het correcte telefoonnummer: 024-7850103
Dit najaar gaan we weer naar Nepal om daar met eigen ogen te zien dat er water uit de kranen komt in ons projectgebied!
We hebben nog wat plaats in onze bagage om warme kleren mee te nemen voor mensen daar. Heeft u nog vesten of jassen
die én lichtgewicht én niet te groot (Nepalezen zijn meestal niet zo groot) én nog aardig goed zijn: gráág ! Wij maken er
mensen blij mee. Bel even naar 024-7850103. Dank! Ellen Deimann
Kom erbij, verbind en ontmoet in de Week tegen Eenzaamheid

1 t/m 8 oktober

In de landelijke ‘Week tegen Eenzaamheid’ worden ook in ons dorp diverse georganiseerd waar mensen elkaar ontmoeten,
nieuwe contacten kunnen leggen en de bestaande contacten versterken. Kijk maar hieronder, het kan zo in de agenda!
Dinsdag 1 oktober

Woensdag 2 oktober

Donderdag 3 oktober

Vrijdag 4 oktober

Kennis maken met bridgen.
Bridgen is een sociale, gezellige
en uitdagende (denk)sport die tot
op hoge leeftijd kan worden
beoefend. Wilt u daar graag meer
over het bridgen weten dan bent
u op deze dinsdagmiddag van
harte welkom in ‘t Zaaltje. Theo de
Witte zal u vanaf 13.00 meer
vertellen over het bridgespel en
daarna kunt u zien hoe in HLS
iedere dinsdagmiddag gebridged
wordt.

Vanaf 12:00 uur bent u van harte
welkom in Restaurant Rozenhof
voor een heerlijke herfstlunch. Zie
ook het menu en de aanmeldgegevens op de voorzijde van dit
Oorbelletje.

Deze dag organiseert de
Vereniging 50Plus Heilig
Landstichting een pannenkoekenlunch! Onze dorpsbewoners zijn
ook van harte welkom vanaf
12.00 uur in ’t Zaaltje. De kosten
zijn € 5,00 per persoon en dan
kunt u net zoveel van de
pannenkoeken eten als u wilt.
Meldt u voor 29 september aan
via kbo.hls3@gmail.com. U bent
van harte welkom!

Vrijdagmiddag 4 oktober is er van
15:00 tot 17:00 uur een
inloopmiddag voor alle
dorpsbewoners die de
verbouwing van het dorpshuis
willen bekijken. De inloop is vrij.

Een gezellig wandelmoment!

iedere 2e en 4e vrijdag van de maand, 14:00 uur bij ‘t Zaaltje

Loopt u ook mee? Een mooie wandeling van ongeveer een uur om en door ons dorp. Daarna drinken we met elkaar gezellig
een kopje koffie of thee, waarbij natuurlijk ook iedereen die niet heeft mee gewandeld van harte welkom is. Een keer per
maand koppelen we het wandelen aan een speciaal thema. De eerste wandeling is op vrijdagmiddag 11 oktober. Dan zal
Helen v.d. Ven ons meenemen op een paddenstoelenwandeling.
Uw berichten voor het Oorbelletje kunt u inleveren bij Jaap Festen, e-mail jaapfesten@gmail.com.

