
 

 

Meedenken en mee doen!                                          Maandag 13 juli, 19:30 – 22:00 

 

In de laatste Oorschelp hebt u kunnen lezen over het dorpsadvies over Orientalis. Inmiddels zijn de 

nieuwe bestuurder en directeur aangetreden. Het advies vanuit ons dorp is in goede aarde gevallen.  

Orientalis werkt na de heropening op 1 juni hard aan een aantrekkelijk zomerprogramma en nieuwe 

(culturele) activiteiten voor de korte termijn. Het museumpark kan uw betrokkenheid en inbreng daarbij 

goed gebruiken! 

 

Op 13 juli, 19:30 uur kunt u nader kennismaken en verder meedenken over Orientalis. De nieuwe 

bestuurder en directeur zullen zich voorstellen. De projectgroep informeert u over hoe het advies tot stand 

is gekomen en over de stand van zaken. Werkt u mee aan de uitwerking van de plannen op de korte 

termijn, zoals het Culturele zomerprogramma, het Feest van Licht en andere activiteiten? Of denkt u denkt 

mee over een sponsoringprogramma en over plannen op de lange termijn!  

 

Bent u betrokken bij het museum? Wilt u meedenken, maar vooral ook mee doen? Dan bent u van harte 

welkom! En naaast de vrijwilligers van het museum zijn ook nieuwe vrijwilligers van harte welkom.  

 

Bijeenkomst 'Meedenken en Mee doen' 13 juli om 19:30 uur. Dorpshuis de Bosduivel, Grote zaal. 

Aanmelden bij Coosje Brunnekreeft, coosjebrunnekreeft@gmail.com; tel. 06- 224 841 42. 

(vanwege Corona: maximum 30 deelnemers). 

 

Schuift  u ook aan bij de maandelijkse dorpslunch?                              woensdag 1 juli, vanaf  12:00 

 
Op woensdag 1 juli kunnen maximaal 30 personen in restaurant 

Rozenhof deelnemen aan de dorpslunch, d.w.z. bij minder mooi 

weer. Wanneer het weer wat warmer is, mag Rozenhof ook buiten 

serveren en dan kunnen meer dan 30 mensen deelnemen aan de 

lunch. U kunt dan ook nog kiezen of u liever binnen of buiten wilt 

zitten. 

 

Rozenhof zal er alles aan doen om uw veiligheid te waarborgen. Bij 

aankomst kunt u uw handen reinigen met desinfectans, de toiletten 

zullen na elk bezoek grondig gereinigd worden, de 1½ meter regel 

zal gehandhaafd worden. En natuurlijk verwachten wij van u, dat u 

niet komt als u klachten heeft. 

 

Schuift u ook aan? Dat kan vanaf 12 uur en de kosten 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. 

 
 

Zalmsalade 
 

*** 
Boeuf Bourguignon 

klassieke Franse stoofschotel met 
aardappeltjes 

 
*** 

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

5e HLS Golftoernooi              zaterdag 8 augustus, vanaf 10:30 
 

Zoals de verwachtingen nu zijn zal het weer mogelijk zijn de jaarlijkse 

golfdag in augustus te organiseren! En het wordt het 1e lustrum toernooi, 

dus wrijf de clubs maar weer stevig op en meld je aan! 

 

Zoals altijd beginnen we vooraf met koffie/thee en een lekkernij rond 

10:30 uur. Rond 11:30 uur gaan we golfen, na de wedstrijd een borrel 

met een bittergarnituur, en daarna een dagschotel (de prijs vorig jaar was 

€ 27,50). De borrel na de wedstrijd is voor eigen rekening en wellicht dat 

onze penningmeester een glas wijn sponsort tijdens de maaltijd. 

 

Mochten jullie nog golfers kennen in het dorp die nog niet eerder 

hebben meegedaan, laat het de organisatie weten via 

bertpeters@lijbrandt.nl. En uiteraard zijn de partners die niet golfen van 

harte welkom bij de borrel en het eten! Aanmelden kan uiteraard alvast bij Bert Peters via het genoemde 

mailadres. 

  

 

Dorpswandelingen                vrijdag 26 juni  / 10 juli / 24 juli, 14:00 – 16:00 
 
Regelmatig komen natuurliefhebbers, dorpsbewoners en vrijwilligers, bij elkaar bij het dorpshuis voor de 

dorpswandeling. De wandeling duurt ongeveer drie kwartier tot een uur en gaat door ons prachtige dorp 

en zijn omgeving. Naast de frisse neus en kleur op de wangen, is het sociale contact belangrijk. Na de 

wandeling drinken we koffie, thee, of misschien iets sterkers of kouder in het café van de Bosduivel. 

 

Via de dorpsmail wordt u op de hoogte gehouden van het thema, het tijdstip, het maximum aantal 

deelnemers en bij wie u zich aan kunt melden. 

 

 

De Thee-Tuinen! - Dorpsbieb in de open lucht      1 juli / 22 juli / 19 augustus, 15:00 – 16:30 
 

Omdat de dorpsbieb tot nader order stil ligt organiseert de biebcommissie 

boekbesprekingen in de open lucht. We noemen dat ‘De Thee-Tuinen’. We 

komen “op afstand” bij elkaar in de tuin, drinken een kop thee en 

bespreken een boek dat je net gelezen hebt of een boek dat veel indruk 

op je gemaakt heeft. 

 

Voor de gelegenheid maakt de commissie graag gebruik van de tuin van Margreet Mooren-Bartijn, 

Joanneslaan 15. De data zijn: 1 juli 22 juli en 19 augustus, van 15:00 – 16:30 uur.  Aanmelden bij 

chrdemeijer@kpnmail.nl. De Theetuin is vol bij  7 personen. 
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