
 

 

 

De Dorpsvereniging Heilig Landstichting komt op Burendag, zaterdag 26 september, naar u toe!  

 

Zoals aangekondigd is Burendag dit jaar anders dan we de afgelopen jaren gewend waren. Het dorpsbuffet 

kan helaas niet doorgaan. Toch willen we deze bijzondere dag niet onopgemerkt voorbij laten gaan.  

 

Tussen 10.00 uur en 13.00 uur komen we bij u in de straat langs met een heerlijk kopje verse koffie 

en iets lekkers erbij, u aangeboden door het bestuur van de Dorpsvereniging. Deze ‘Tour de Heilig 

Landstichting’ is een hele karavaan, bestaande uit onder meer: 

• Pakketjes met krokusbolletjes: Wilt u meedoen door het bijenlint uit te breiden naar uw eigen 

tuin? Dat kan! De werkgroep Duurzaamheid verkoopt bolletjes, zodat de eerste hommels in 

het vroege voorjaar kunnen gaan snoepen. Deze verkoop vindt plaats tijdens de Tour door 

ons dorp. 

• Nestkast bouwpakketten: We hebben Werkenrode bereid gevonden om deze pakketjes voor 

u samen te stellen. Ook voor onze jongere dorpsgenoten superleuk om deze vogelhuisjes te 

bouwen! 

• Uitreiken kookboekjes voor de 3e vegetarische week in ons dorp (26 september t/m 2 

oktober 2020). Doe mee en meldt u aan! 

 

De vegetarische week is écht heel bijzonder dit jaar! We zijn nog aan het proberen om 

ingrediëntenpakketten te laten samenstellen voor de verse producten die nodig zijn voor de recepten. 

Iedereen die zich aanmeldt heeft de mogelijkheid om zelf boodschappen te doen of (als het lukt) in te 

schrijven voor een pakket. Meldt u in alle gevallen gewoon aan. U ontvangt later de keuzemogelijkheid 

voor wel/geen ingrediëntenpakket en dan laten we u ook weten wat de kosten zullen zijn. 

 

Ook als u al vegetariër bent vinden we het geweldig als u meedoet met ons heerlijke weekmenu. 

Natuurlijk kunt u ook meedoen met ‘eigen’ vegetarische recepten. 

 

Om 13.00 uur breiden we het Bijenlint in ons dorp verder uit: meldt u aan!! We gaan aan de slag 

bij de Bosduivel en in de Pauluslaan in kleine groepjes (aantal deelnemers maximaal 16). Vergeet 

u niet een schop en/of klein schepje mee te nemen! 

 

En van 13.00 uur tot 15.00 uur kunnen de kinderen in het speeltuintje een lekker ijsje halen, 

aangeboden door de Dorpsvereniging! Vul het strookje op de achterzijde in, knip uit en neem mee! 

 

Doet u ook mee? Dat is geweldig!  

Meldt u dan aan bij dorpsvereniging@gmail.com 

 

Ik wil  … pakketjes bloembollen à € 2,50 voor 25 bolletjes 

Ik wil  … bouwpakketten vogelhuisjes à € 8 

 

Ik doe mee met de vegetarische week (zie ook de laatste Oorschelp) of de website! 

 

Op deze manier hopen wij u toch nog een beetje Burendaggevoel te geven met de bijbehorende 

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

 

Landschapsparade 2020          zondag 4 oktober, v.a. 11:15 
 

Op zondag 4 oktober vindt op de Holthurnsche Hof in Berg en Dal de Landschapsparade 2020 plaats. Wilt u 

wandelen met de boswachter, een excursie over de historie van het landgoed bijwonen of leren hoe u een 

wildcamera moet plaatsen? Kijk dan op de website: www.landschapsparade.nl 

 

Voor de kinderen is er een spannende speurtocht onder leiding van IVN jeugdgidsen.Alle activiteiten zijn 

gratis. Inschrijving vooraf is verplicht. Speciaal voor onze dorpsbewoners vertrekt vanuit Heilig Landstichting 

een wandelgroepje om 11.15 uur naar de Holthurnsche Hof. Het is een prachtige route van 5 km. Als u zich 

wilt aansluiten, bent u van harte welkom. Graag even aanmelden bij helenvanderven@gmail.com. 

 

Schuift  u ook aan bij de maandelijkse dorpslunch?                    woensdag  7 oktober, vanaf  12:00  
 

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. Verder 

gelden de reguliere corona-regels.  

 

Schuift u ook aan 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. 

 

Kom mee genieten van de herfst!              vrijdagen vanaf 14:00 (zie onder) 
 

Komende maanden gaat er op vrijdagmiddag weer heerlijk gestruind worden  in de Heilig Landstichting. We 

verzamelen om 14.00 voor de Bosduivel en drinken na afloop koffie/thee. Loopt u ook mee? Het programma 

is als volgt: 

 

25 september  Voedselbos (Marian Habets) 

9 oktober  Oorlog/Bevrijding in HLS (Frans Geertsen) 

23 oktober  Marienbosch (Klaas Bouwer) 

30 oktober  Begraafplaats (Leo Wals) 

13 november  Paddenstoelen (Helen v.d. Ven) 

27 november  Casa Nova (Pelgrimshuis) (Frans) 

 

Er is per wandeling een maximum aantal deelnemers. Tevoren aanmelden bij Annelies van Gunst. Via 

anneliesvgunst@gmail.com of tel. 024-3553320 of 06-44832139. €10 voor 5 wandelingen of €3 per keer. 

 

Halloween is in zicht!             zaterdag 31 oktober, 18:00 – 20:00 
 

Na het daverende succes van vorig jaar organiseert het Oranjecomité ook dit jaar een HLS 

Halloweenwandeling voor alle kinderen! Met zelfgemaakte bezems, verkleed en ‘eng’ 

geschminkt gaan we op pad door de buurt. Heb je zin om mee te gaan? Meld je aan via de 

website! En voor alle buurtgenoten die er schik aan hebben dat aangebeld wordt, meldt u aan 

dan zorgen wij dat uw spookhuis op de route ligt! 

 
 

Gestoofd lamsvlees met 
couscous 

*** 
Chocoladetaartje met ijs 

*** 
Koffie / thee 

Naam kind(eren): Adres: 

mailto:jaapfesten@gmail.com
http://www.landschapsparade.nl/
mailto:helenvanderven@gmail.com
mailto:marjavanoppenraaij@hotmail.com
mailto:anneliesvgunst@gmail.com

