Hou vol en warm elkaar met aandacht een beetje op!
Ondergedompeld in een lange lock-down, met temperaturen die
niet echt hartverwarmend zijn te noemen, kunnen het saaie en taaie
dagen zijn. Daarom voor iedereen nog even een kleine greep uit de
vele mooie wensen die in de gezamenlijke kerstboom zijn
gehangen. Zelfs toekomstige dorpsgenoten deden mee!

“Heb oog en begrip voor elkaar. Alle goeds voor eenieder!”

“Wij wensen dat Corona in 2021
de wereld uitgaat, en dat we weer
mogen knuffelen en samen leuke
dingen doen!”
“Ik wens een jaar met iets
minder meningen en met meer
oplossingen dan problemen!”
“Lekker naar een festival in het
nieuwe jaar!”
“Een heel erg gelukkig nieuw jaar. Blijf sterk en gezond.”

Met één klik eenvoudig uw jaarlijkse contributie voldoen? Het kan nu!
Alle leden van onze dorpsvereniging dragen met 15 euro per jaar (huishouden) bij aan
de instandhouding van onze fijne dorpsgemeenschap. Van uw bijdrage wordt niet
alleen de Oorschelp, het Oorbelletje en de website onderhouden, maar worden ook
tal van verbindende activiteiten georganiseerd. Juist in deze bijzondere tijden is verbinding en
betrokkenheid van belang en proberen dorpsbewoners hier met steun van de Dorpsverenging invulling
aan te geven. En dankzij uw bijdrage is er ook altijd wel ruimte voor nieuwe intiatieven! U kunt uw bijdrage
nu nóg eenvoudiger overmaken, via de betaallink op de website. Of scan de QR-code om de betaallink
te openen. Vermeld svp uw adres! Zelf overmaken kan ook nog steeds op NL59RABO0187444412 t.n.v.
Dorpsvereniging Heilig Landstichting voor de jaarcontributie 2021 (en vermeld s.v.p. uw adres!). Dank u
wel!

DAR afvalkalender
De afvalkalender van de DAR voor 2021 is weer beschikbaar. U kunt hiervoor de app
installeren of via afvalkalender.dar.nl openen en eventueel printen. Wist u dat De Bruin
& De Bruin ook de DAR-zakken van Berg en Dal aanbiedt?

Hondenbezitters – uw aandacht graag!
Van diverse buurtgenoten komen signalen van
hondenpoep die op stoepen en paden achterblijven.
In het kader van ‘… en ’t is weer fris’ graag als
hondenbezitter uw aandacht hiervoor. Wellicht om
even aan de keukentafel te bespreken. Opruimen helpt
overlast voorkomen, en zo hoeft de gemeente geen
aanvullende maatregelen te nemen (die zich dan door
kunnen vertalen in een hondenbelasting, zoals in
Nijmegen). Dank voor uw begrip een aandacht.

KIDS 4 HLS
Nu de basisscholen vanwege het coronavirus weer gesloten zijn, pakt Staatsbosbeheer het
wekelijks versturen van doe-opdrachten voor in de tuin weer op. Dat doen ze om
ouders, grootouders en leerkrachten te ondersteunen in de periode dat de kinderen
thuis zitten.
Je kunt je aanmelden voor de gratis nieuwsbrief van Staatsbosbeheer via deze QR-code:
En via de code links ga je direct naar de nieuwsbrief met vijf opdrachten voor kinderen uit
het basisonderwijs, gemaakt voor op school, maar ook goed thuis/in de tuin te doen. Want
ook in de winter is er buiten genoeg te ontdekken. De opdrachten zijn ontwikkeld door
Stichting NatuurWijs die voor Staatsbosbeheer natuureducatie vorm geeft. Dank Helen
van der Ven voor het doorgeven!
Hebben je (klein)kinderen de smaak te pakken? Op de website van NatuurWijs staan meer dan 100
natuuropdrachten!

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

