
	

 
 
Schuift  u ook aan bij de maandelijkse dorpslunch?                                                        woensdag 5 februari, vanaf  12:00 

 
Bij gebrek aan vrieskou buiten, serveert de kok van Rozenhof maar zelf de witte 
wereld op tafel. Dat wordt vooraf gegaan door een machtige stoof van wild en 
wintergroente 
 
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 Restaurant 
Rozenhof, via info@rozenhof.nl of telefonisch op 024-3230359. 
 

 
Ondernemerscafé en gezamenlijke buurthap                        Vrijdag 7 februari, 17:00 – 19:00  
 

Het belooft vrijdag 7 februari een gezellige boel te worden in de Bosduivel. Want dan staat zowel het allereerste – 
maandelijks terugkerende – Ondernemerscafé HLS gepland én kan iedereen die zin heeft aanschuiven voor de eerste 
buurthap van dit jaar!  

 
Het Ondernemerscafé biedt  ondernemers van ons dorp de gelegenheid om nader met elkaar en 
elkaars business kennis te maken. Per bijeenkomst zijn er 1 of 2 dorpsgenoten die een korte pitch 
houden over hun ondernemerschap. . Het Ondernemerscafé is geopend vanaf 17:00 uur. Inschrijven 
kan via de website, via deze QR-code. Deelname is €5,- per persoon, incl. maaltijd en 2 consumpties 
 

Aansluitend het Ondernemerscafé wordt in de Bosduivel een maaltijd geserveerd voor iedereen die 
geen zin heeft om zelf nog te koken en gezellig een vorkje mee wil prikken. Vanaf 18:00 uur kan 
iedereen die wil, gezellig aanschuiven. Er zal ook iets lekkers zijn voor de kinderen en er is gedacht aan 
een vegetarisch gerecht. Om mee te eten is het alleen even nodig om je in te schrijven via de website. 
Daar kom je eenvoudig via deze QR-code. De kosten bedragen €5,- per volwassene en zijn inclusief 2 
consumpties.  
 

 
 

Wildpeper van zwi jn, haas 
en hert met rode kool en 

aardappelkroketjes 
 

*** 
IJstaart 

 
*** 

Koffie & thee 



 

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

Jaarvergadering van de Dorpsvereniging                                    Woensdag 19 februari, 19:00 – 20:30  
 
De Algemene Ledenvergadering vindt dit jaar plaats op woensdag 19 februari 2020 in de Bosduivel. De agenda bevat een 
regulier gedeelte, waarin we samen terugkijken op de resultaten van 2019 én vooruitkijken naar wat voor ons ligt qua 
activiteiten en initiatieven. Daarna staan we stil bij de dagelijkse organisatie van de Bosduivel en willen we de stand van 
zaken rondom Orientalis met elkaar delen. Bent u er ook bij? 
 
HLS Pubquiz! Doe mee aan dit gezellige spel, vanaf nu ook in de Bosduivel!                     Vrijdag 21 februari, 19:30 – 22:30  
 

Pubquizzen zijn een groot succes in Nederland! Dit gaan we ook in ons dorp introduceren 
tijdens ons Café HLS op vrijdagavond 21  februari 2020 van 19.30 uur tot 22.30 uur. 
Tijdens deze quiz strijd je in teams tegen elkaar door zoveel mogelijk vragen op een breed 
scala aan onderwerpen goed te beantwoorden. Hilarisch gezellig! Je kunt worden 
ingedeeld in een groep of je meld je als groep aan (max 4 personen per groep). Registreer 
via de website via deze QR-code. Deelname kost € 5,- per persoon, inclusief 2 drankjes.  

 
Contributie 2020 – denkt u er nog even aan? 
 
U heeft het al gemerkt: het verzoek voor het overmaken van de jaarlijkse contributie heeft u in de brievenbus gekregen. De 
bijdrage van €15,- per huishouden naar IBAN: NL59 RABO 0187444412 t.n.v. Dorpsvereniging HLS, graag met 
vermelding van uw adres in de omschrijving. Vergeet u het niet? We organiseren er weer een heleboel leuke en mooie 
activiteiten mee! 
 
Webmaster gezocht! 
 
Onlangs is de website van onze dorpsvereniging weer helemaal opgefrist en vernieuwd. We zijn nu 
op zoek naar een extra webmaster die kan helpen bij het fris en up-to-date houden van de website. 
Deze wordt in toenemende mate gebruikt en vormt dan ook een belangrijk communicatiekanaal. 
Voor iedereen die over de know-how beschikt en een hart voor digitaal heeft, neem contact op met 
Caroline Wienen voor meer info: carolinewienen@planet.nl  


