
 

 

 

Save-the-date – HLS Zomerfeest!  
 

Zoals in de vorige editie aangekondigd, we hebben nu écht wat om naar uit 
te kijken samen! Op zaterdag 28 augustus 2021 organiseert de 
Dorpsvereniging het HLS Zomerfeest 2021! En dit is meteen een mooie aftrap 
van het nieuwe seizoen, waarin de deuren van De Bosduivel hopelijk 

wagenwijd open kunnen. We dwingen het gewoon af      . Schrijft u de datum 
ook alvast in de agenda? Meer informatie volgt uiteraard! 
 

 

NL DOET – Twee buitenbanken voor De Bosduivel    zaterdag 29 mei, 10:00 – 14:00  

 

Op zaterdag 29 mei gaan we in het kader van NL Doet twee tuinbanken voor De Bosduivel maken. Er 

heeft zich al een aantal handige vrijwilligers aangemeld. Leuk als je komt kijken, maar houd de kinderen 

uit de buurt: er wordt gewerkt met een cirkelzaag! 

 

De maandelijkse lunch bij De Rozenhof is weer mogelijk!      woensdag 2 juni, vanaf 12:00 

 

Wat een geweldig nieuws! Dorpsgenoten kunnen elkaar voor het eerst dit 

jaar weer gaan ontmoeten tijdens de dorpslunch op het terras van 

restaurant Rozenhof! Met mooi weer en bij een goede temperatuur gaat 

de dorpslunch op woensdagmiddag 2 juni door, uiteraard volgens de 

geldende richtlijnen. Het menu treft u rechts, heerlijk niet? 

 

In oktober aanstaande is het alweer 10 jaar geleden, dat Rozenhof gastvrij 

haar deuren opende voor onze dorpslunch en al die jaren verzorgden 

Marcel en Diane met veel plezier maandelijks een heerlijk 

tweegangenmenu met koffie en thee als afsluiting voor het kleine bedrag 

van €11,00, dus voor het grootste gedeelte hebben zij dit gesponsord. U 

kunt begrijpen dat de Coronapandemie ook hen hard heeft getroffen. Zij kunnen daardoor de dorpslunch 

niet langer kunnen aanbieden voor deze prijs. U kunt vanaf nu van het heerlijke tweegangenmenu met 

koffie en thee genieten voor €15,00. 

 

U bent welkom vanaf 12.00 uur en u kunt zich opgeven bij uw 

straatcontactpersoon. Kunt u die niet bereiken, dan kunt u uw komst 

doorgeven aan Marja van Rossum-van Oppenraaij via e-mail 

marjavanoppenraaij@hotmail.com of telefonisch 024-3220931. 

 

 

Uw straatcontactpersoon:  

 

 
 
Asperges met  ham, krieltjes 

en Hollandaisesaus 

* 

Vanilleijs met slagroom 

* 

Koffie of thee 



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

De ‘Sociale Kaart’ van Heilig Landstichting is on-line! 
 

Na een jaartje weggeweest te zijn, is er nu een opvolger voor de papieren Sociale Kaart 

op het gebied van zorg en welzijn.  De gegevens die eerder altijd op de papieren 

edities van de Sociale Kaart stonden, vindt u tegenwoordig op onze website, zoals de 

activiteiten van de Dorpsvereniging en informatie over de cursussen en activiteiten in 

De Bosduivel.  

 

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. Om u de aankomende tijd op 

de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom deze verhuizing kunt u zich 

aanmelden voor de nieuwsbrief van IrisZorg. In deze nieuwsbrief deelt IrisZorg nieuws 

over de definitieve verhuisdata, het telefoonnummer, de FAQ en overige updates. 

Aanmelden kan via de link op de website of via deze QR-code.  

 

HLS Yoga gaat weer van start!                          zaterdagen vanaf 5 juni, 09:30 – 10:30  

Na het enthousiasme van vorig jaar én nu het weer mag om samen gaat vanaf zaterdag 5 juni de yoga 

weer van start. De sessies worden verzorgd door Natalie Kramer van Yoga Times. Yoga brengt je in contact 

met je lijf en zorgt voor ruimte en flexibiliteit, niet alleen fysiek maar juist ook in je energie. Wat je reden 

ook is om mee te doen, het belooft een goede start van het weekend. 

 

Er is ruimte voor 14 deelnemers en het betreft een serie van 7 yoga lessen, op de 

zaterdagen van 5 juni tot en met 17 juli. Meer informatie lees je op de website van de 

dorpsvereniging. Daar lees je ook hoe je je kan aanmelden. 

 

 

Twee gewaardeerde dorpsgenoten tipten de website 

taalvoutjes.nl, een website die de geest scherp houdt 

én een glimlach op het gezicht kan toveren. Neem zelf 

maar eens een kijkje… 

 

 

Pas op, het bakmeel gaat ervandoor! 

Ook toegang met rollator… 
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