
 

 
 
Na een dik pak sneeuw, is het deze week weer compleet anders! Met een heerlijk zonnetje en 
termperaturen tegen de 20 graden, lijkt dat het voorjaar de donkere winter de deur uit heeft 
geveegd! Hopelijk kan iedereen er ook echt van genieten. 
 
Omdat de actualiteiten de omloopsnelheid van het Oorbelletje inhalen, is het goed om ook de website 
in de gaten te houden, evenals de dorpsmail. En natuurlijk bent u uitnodigd om ook lid te worden van de 
Whatsapp-groep ‘App Heilig Landstichting’. Deze ‘gezellige’ groep is bedoeld voor vragen, tips, 
aankondigingen en andere zaken die niet ‘alarm-achtig’ zijn en daarmee niet in de ‘WABP – Whatsapp 
Buurt Preventie’ thuishoren. 
 

Boodschappen nodig? Hulp staat voor u klaar! 
 
Het kan zijn dat u in deze tijd extra hulp kunt gebruiken, 
bijvoorbeeld voor het doen van boodschappen, 
medicijnen halen, etc.  Laat u het ons gerust weten, dan 
kijken wij  wat mogelijk is. Scan hiervoor de QR-code of 
mail naar dorpsvereniging@gmail.com.  
 
Graag wel uw straatnaam vermelden zodat we gericht iemand kunnen 
zoeken. 

 

Het Oranjecomité HLS bruist van de activiteiten voor onze jeugd!  
 
Wat fijn dat wij in ons dorp ook zo’n actieve groep van ouders hebben 
die voor alle kinderen van HLS extra activiteiten organiseert! Zo was er 
al een slee-wedstrijd in de sneeuw, een voetbaltoernooitje en 
afgelopen weekend genoten ruim 30 kinderen van levend stratego. 
Vlag veroveren, kent u het nog? Geweldig!  
 

Ook de komende tijd kijkt het Oranjecomité wat mogelijk is aan activiteiten. De 
communicatie hierover verloopt via de ‘gezellige’ dorpsapp, niet via de ‘WABP – 
Whatsapp Buurt Preventie’. Wilt u ook lid zijn van deze gezellige dorpsapp? Scan dan 
de QR-code hiernaast!  
 

Algemene Ledenvergadering Dorpsvereniging           woensdag 21 april, 20:00 – 22:00 
 
In verband met de Corona-maatregelen is de ALV van onze dorpsvereniging uitgesteld naar woensdag 
21 april om 20:00 uur, in de Bosduivel. Wanneer het niet mogelijk is de vergadering daar te laten 
plaatsvinden vanwege de dan geldende beperkingen gaan we deze digitaal organiseren. U wordt daar 
uiteraard tijdig van op de hoogte gebracht zodat u zich kunt aanmelden. Kort daarvoor zullen de stukken 
u worden toegestuurd. 



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

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! 
 

Bijdragen aan de Oorschelp?               Bijdragen inleveren vóór 1 maart 
 
De volgende Oorschelp verschijnt 15 maart 2021. Een bijdrage leveren kan, leuk zelfs! Doe het graag 
vóór 1 maart 2021 via oorschelphls@gmail.com. 

 

KIDS 4 HLS  

 

Streep de woorden weg (horizontaal, 
verticaal, diagonaal). De overgebleven 
letters vormen de oplossing! 


