
	

 

 
2e Ondernemerscafé en aansluitend samen eten!                  Vrijdag 6 maart, 17:00 – 19:30 
 
Begin februari vond het 1e Ondernemerscafé plaats. Aansluitend aan de borrel genoten meer dan 30 dorpsgenoten van een 
heerlijk lasagnebuffet. De première van dit nieuwe initiatief van de Dorpsvereniging was een groot succes! We gaan dus met 
veel energie door hiermee iedere 1e vrijdag van de maand om 17.00 uur. 

 
Er is ruimte voor introductie van nieuwe deelnemers,  twee ondernemers verzorgen een thema, waarna 
we gezellig aanschuiven bij het Duivelspotje, de maandelijkse dorpsmaaltijd.  Je bent van harte 
uitgenodigd:  we zien uit naar je komst ! 

Meld je aan d.m.v. de registratie-knop links en geef s.v.p. aan met 
hoeveel gezinsleden je deelneemt aan de maaltijd na de 
bijeenkomst. Dan kunnen we het Duivelspotje daarop aanpassen! 
Kom je alleen gezellig eten? Dat kan vanaf 18:00. Klik op de QR code 
rechts voor meer info en reserveren! 
 
Schuift  u ook aan bij de maandelijkse dorpslunch?                                                            woensdag 4 maart, vanaf  12:00 

 
Ook bij Rozenhof kunt u gezellig met dorpsgenoten eten. Iedere 1e 
woensdagmiddag van de maand bent u van harte welkom!  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. 
 
 

 
Bestuurders gezocht voor het Feest van Licht! 
 
Niet meer weg te denken uit Orientalis: Het Feest van Licht! Het was ook dit jaar weer een succes. De organisatie is nu op 
zoek naar bestuursleden die mee willen helpen het festijn ook de komende jaren succesvol te organiseren. Iets voor u? Kijk 
op de website van Orientalis voor meer informatie.  
 

 
 

Garnalencocktai l 
 

*** 
Kalfs entrecôte met fr ites 

en seizoensgroeten 
 

*** 
Koffie & thee 



 

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

NIEUW INITIATIEF! De Bosduivel Jaargetijdesoep                Vrijdag 20 maart, 18:00 – 20:00 
 
Dyonne van Duren en Christianne de Meijer introduceren dit jaar een nieuw evenement in ons 
dorpshuis: De Bosduivel Jaargetijdesoep! Er wordt 4 keer per jaar aan het begin van het nieuwe 
seizoen een heerlijke maaltijdsoep vers bereid van duurzaam geteelde streekproducten.  Alle 
dorpsgenoten, of je nu alleenstaand of met een flink gezin bent: jullie zijn allen van harte welkom! We 
zullen een bijdrage vragen om dit initiatief kostendekkend te maken. Voorlopig gaan we uit van € 5,00 
per persoon. Aanmelden graag via de website, zodat Dyonne en Christianne weten hoe groot de soeppan moet zijn !		
	

HLS Pubquiz! Doe mee aan dit gezellige spel, vanaf nu ook in de Bosduivel!                         Vrijdag 20 maart, 20:00 – 22:30  
 

Pubquizzen zijn een groot succes in Nederland! Dit gaan we ook in ons dorp introduceren 
tijdens ons Café HLS op vrijdagavond 20 maart 2020 van 20:00 - 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 (4-5 personen 
per groep). Registreer via de website! Deelname €5,- p.p., incl. 2 drankjes.  

 
Alvast voor in de agenda – Paaseieren zoeken voor alle kinderen!                             Zaterdag 11 april, 09:30 -11:30 
 
Ja het is bijna weer zover! Op zaterdag 11 april kunnen alle kinderen van Heilig Landstichting weer op zoek naar paaseieren 
in en rondom de speeltuin. Als vaste traditie organiseert het Oranjecomité dit ieder jaar weer, en het is zowel voor de 
kinderen als voor de ouders een gezellige ochtend, met veel verstopte chocolade eitjes, een paaspuzzeltocht door het bos en 
de paashaas zelf. Dit jaar organiseert het Oranjecomité er ook een gezellige Paasbrunch bij voor iedereen! Zet u het alvast in 
de agenda? 
 
Alvast voor in de agenda – Koningsdag in HLS!                              Maandag 27 april, 09:30 -14:00 
 
Dit jaar organiseert het Oranjecomité weer een bruisend programma voor de jeugd op Koningsdag! Het programma is bijna 
rond. Naast diverse gave activiteiten voor de kinderen, zijn ook alle andere dorpsbewoners van harte welkom! Samen met de 
Dorpsvereniging wordt een gezellig programma voorbereid. Volg de ontwikkelingen via de website en het Oorbelletje! 
 
Op weg naar het Paradijs – opening van de nieuwe hoofdtentoonstelling     vanaf 9 april 
 

 Museumpark Orientalis is druk met de voorbereidingen voor het seizoen, dat vanaf 1 maart 
wordt geopend. Lees meer over de nieuwe hoofdtentoonstelling en de speciale paasei-
tentoonstelling Ei, ei, ei (vanaf 25 maart) op de website van Orientalis, het ontdekken waard! 


