LENTE!
Na een lange en - zowel letterlijk als figuurlijk - koude winter schieten nu overal de
vaccinaties als frisse voorjaarsblommetjes uit de grond. En dat betekent dat het weer
langzaamaan tijd wordt om naar buiten te gaan! En hopelijk kunnen we in een vijfhink-stap-sprong ook echt samen genieten van het weer samen zijn! En dat gaan we
vieren deze zomer. Tijd voor een HLS zomerfeest! Wanneer, waar en hoe en wat, dat
volgt natuurlijk nog, maar het vooruitzicht is alsvast geweldig! Zodra de datum bekend
is, toeteren we die rond!
Algemene Ledenvergadering Dorpsvereniging

woensdag 21 april, 20:00 – 22:00

In verband met de Corona-maatregelen vindt de ALV van onze dorpsvereniging digitaal plaats, en wel op
woensdag 21 april om 20:00 uur. De vergaderstukken worden via de website ontsloten. Via de dorpsmail
(en de website) kunt u zich vóór 19 april aanmelden voor de vergadering. U krijgt na aanmelding de link
naar de vergadering toegestuurd. De ALV wordt met ZOOM gefaciliteerd.
Koningsdag 2021 – Activiteiten voor de kinderen

dinsdag 27 april, 10:00 – 14:00

Na een bijzondere Koningsdag vorig jaar, met héél véél thuisblijven voor
de kinderen, bekijkt het Oranjecomité wat voor dit jaar mogelijk is. Er
wordt gewerkt aan een leuk en feestelijk programma! Hou jij ook je
agenda vrij?
Haardvuur aan? Stook wijzer!
Hoe heerlijk een houtvuur kan zijn in eigen huis, hoe vervelend de neerslag van de
rook is bij de buren. Een oproep van buurtgenoten om op stookwijzer.nu de laatste
gratis tips & trucs om rookoverlast voor mileu & buur te voortkomen, geven wij graag
door.
IrisZorg informeert bewoners over aanstaande verhuizing
IrisZorg de Hulsen verhuist in juni 2021 tijdelijk naar het Neboklooster en twee
paviljoenen op het terrein van Pro Persona (Posthoorn & de Brug) op de
Nijmeegsebaan. Dorpsbewoners zijn hierover eerder geinformeerd en IrisZorg heeft
een aantal informatieavonden georganiseerd. Ook is speciaal voor omwonenden een
aantal vragen & antwoorden onder elkaar gezet. U kunt deze
allemaal nalezen op de website van onze dorpsvereniging.
Uw straatcontactpersoon:

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

KIDS 4 HLS

In elk vakje komen de 6 verschillende plaatjes. Maar ook op elke horizontale lijn en elke verticale lijn! Elk
plaatje komt in het vakje of lijn maar één keer voor. Kun jij de plaatjes de goede plek zetten?

… en hier met cijfers 1 t/m 4…

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

