
	

 
 

Het is zover! De officiële opening van ons nieuwe dorpshuis!                 Zaterdag 14 december, 11:00 – 12:00 
 
Nu het Bosduiveltje er als gebouwtje niet meer is en de parkeerplaats is opgeleverd, zijn alle stappen gezet om de officiële 
opening van het dorpshuis mogelijk te maken! De afgelopen weken hebben we al veel kunnen genieten van het prachtig 
verbouwde dorpshuis. Deze zaterdag laten we vol trots het dorpshuis zien aan de wethouder en wordt ook de nieuwe naam 
bekend gemaakt! Bent u er ook bij? 
 
’t Is nog wat vroeg, maar wel goed om alvast te weten: de Nieuwjaarsreceptie!      Zaterdag 11 januari, 16:00 – 19:00 
 

Zet u het ook alvast in de agenda? Op zaterdag 11 januari 2020 van 16.00 uur tot 19.00 uur is er 
gelegenheid om elkaar een Gelukkig Nieuwjaar toe te wensen tijdens de Nieuwjaarsreceptie van 
de Dorpsvereniging. U bent allen van harte welkom in het dorpshuis om samen te klinken op een 
bruisend, gezond en gezellig nieuw jaar! En om meteen de eerste voornemens van de werkgroep 
Jong in te vullen, bieden we samen met het Oranjecomité voor de kinderen ook een leuk 
programma! 

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

 
Laat de Allerhande nog maar even voor wat het is en kom meegenieten van het 
speciale decembermenu dat de koks van Rozenhof  gaan bereiden tijdens de 
dorpslunch van december.  U hoeft gegarandeerd ’s avonds niet meer te koken, 
wat een feest!  
 
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. 

 
 
 

 
 

Bospaddestoelensoep 
 

*** 
Varkensprocureur met 
honing-mosterdsaus,  

gebakken aardappeltjes 
en verse groenten 

 
*** 

Koffie .  thee 



 

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

 
Kom naar de Energieavond!                 Donderdag 12 december, 19:30 
 
Op donderdag 12 december om 19.30 uur organiseert de werkgroep Duurzaamheid HLS, in ’t Zaaltje, een 
ENERGIE-avond. Aan de hand van het verhaal van onze dorpsgenoot Peer Trepels die zijn woning wil gaan 
verduurzamen, gaan we in op vragen als: welke maatregelen kan ik het makkelijkst realiseren, welke 
maatregelen zijn het meest effectief, wat kost mij dat dan en wanneer heb ik mijn investering terugverdiend? 
Ook is er een interessante gastspreker van de gemeente Berg en Dal. Een avond om energie van de krijgen! Het 
exacte programma volgt later via de dorpsmail.	
 
 
Kersttraditie in het dorp: Kindje zoeken!                         Zondag 22 december, 16:00 – 17:30 

 
Zondagmiddag 22 december is er in en rondom de Cenakelkerk weer ons traditionele  ‘kindje 
zoeken’. Om 16.00 uur start een sfeervol kerstconcert onder leiding van Pieter Gijsberts. Om 
ongeveer 16.30 uur gaan we samen met Simon op zoek naar zijn weggelopen schaapje...... Terwijl 
we op zoek zijn naar het schaapje, zingen we verschillende kerstliedjes. Uiteindelijk ontdekken we, 
behalve het schaapje, een man en een vrouw in een stal met het kindje. Na afloop (rond 17.15 uur) 
komen we weer terug op het kerkplein om ons met warme chocolademelk bij het kampvuur te 
warmen! 
 

Vergeet vooral niet verlichting (lampions, zaklantaarns) mee te nemen! En kleed je warm aan. 

 
Er zijn nog dringend spelers nodig, dus als je het leuk vindt om mee te spelen en te zingen (bijvoorbeeld als engel of herder), geef 
je dan voor 15 december op. En vraag je ook je vriendjes en vriendinnetjes mee? Je wordt om 16.00 uur verwacht op de pastorie. 
Verkleedkleren zijn aanwezig. Voor inlichtingen over of opgeven voor ‘Kindje zoeken’, neem contact op met werkgroep ‘kindje 
zoeken: Jasmijn van Benthum (06-23562275) of Anita van Rijn-Rijnholt (06-38265524). Mailen kan ook: 
jasmijn_v_b@hotmail.com 
 

 


