
	

 
 

Kinderhalloween!                         Zaterdag 2 november, 18:00 
 
Vorig jaar is er een spontane Halloween-wandeling gehouden op verzoek van een aantal 
kinderen. Met zelfgemaakte bezems, verkleed en ‘eng’ geschminkt zijn we op pad gegaan. 
Ook dit jaar willen we weer lopen. Heb je zin om mee te gaan? Kom dan op 2  novem ber  
18:00 uur  verk leed naar  de  Andreaslaan 5.  Samen met het Oranjecomité wordt de 
schmink verzorgd voor wie wil, kom je dan iets eerder? Jullie ouders zijn ook welkom! Dan 
lopen we samen een mooie ronde door de buurt en bellen we aan bij zoveel mogelijk 
huizen waar een kaarsje bij de voordeur brandt. 
Laat  even weten of  je  komt via  hlsoranjecomite@gmail .com? 

 
Voor  al le  dorpsgenoten:  Als  bi j  u  aangebeld mag worden,  brandt  u dan een kaarsje bi j  de 
voordeur?  
 
	Sinterklaas is weer in aantocht!                     Zaterdag 23 november, 15:00 – 17:00 

 
Ook dit jaar bezoekt Sinterklaas graag alle (klein)kinderen van Heilig Landstichting. Het Oranjecomité nodigt 
iedereen dan ook van harte uit voor een gezellige middag inclusief kinderactiviteiten in onze nieuwe 
dorpshuis. Het is toch wel één van de leukste kinderfeesten in ons dorp ieder jaar! We maken er samen weer 
een hele bijzondere middag van! 
 
Geef  je  vóór  12  novem ber  op  v ia  h lsoranjecom ite@ gm ail .com  o.v .v .  je  naam  +  leef t i jd .  
Leuke anekdotes of optredens voor de Sint zijn van harte welkom! 

 
 
Schuift  u ook aan bij de maandelijkse dorpslunch?                                                     woensdag 6 november 2019, 12:00 

 
Deze maand is er een leuk extraatje bij de dorpslunch. Onze dorpsgenote 
Dorothé Derks komt vertellen over de Stichting Vier het Leven. Deze stichting 
organiseert door heel Nederland compleet verzorgde sociaal culturele 
activiteiten voor ouderen en pakt zo op een positieve manier eenzaamheid aan.  
Schuift u ook aan? Dat kan vanaf 12 uur en 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. 

 
 

Linguine met kip, 
ratatouille en pesto 

 
*** 

Tiramisu 



 

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

Themawandeling: Oorlog en Bevrijding in Heilig Landstichting                      Vrijdag 8 november, 16:00 – 17:00 
 
Samen wandelen … gezellig en even lekker naar buiten! Iedere 2e en 4e vrijdagmiddag van de maand. We starten om 16.0o uur 
vanaf het Dorpshuis. We wandelen ongeveer een uur en eindigen weer bij het Dorpshuis waar we samen een kopje koffie of thee 
drinken. Speciaal thema van de wandeling op 8 november! Frans Geertsen van de Heemkundekring vertelt u tijdens de wandeling 
over oorlogs- en bevrijdingswetenswaardigheden in en rondom ons dorp. 

 
Kijkochtend bij Openbare Basisschool ‘De Muze’                       Vrijdag 22 november, 09:00 – 12:00 
 
Vrijdagochtend 22 november zijn ouders, die een basisschool zoeken voor hun kind, van harte 
welkom op obs De Muze. Deze ochtend duurt van 9.00 tot 12.00 uur. Ieder heel uur vindt er 
een rondleiding plaats door een Muze-ouders. In de lerarenkamer kunt u een diapresentatie 
van de school bekijken en info verkrijgen. Ouders en hun kind(eren) zijn van harte welkom! 
Als u zich aanmeldt via lizette.vandenbrink@conexus.nu of telefonisch via 024-3604519, dan 
wordt graag met uw komst rekening gehouden! 

 
Informatie en tips van onze wijkagent 
 

Edwin Dekker – onze wijkagent – heeft ons een tweetal folders gestuurd met daarin veel 
informatie en tips over  een veilige thuisomgeving, de nieuwste babbeltrucs (en hoe dit  te 
voorkomen)  en over veilig omgaan met onder andere financiën, pinnen en internet.  
Via www.dorpsverenigingheiliglandstichting.nl/wijkagent-edwin-dekker/ kunt u de folders 
downloaden. Of scan de QR code voor de link! 

 
 

 
 
 


