
 

 

 
 
HLS Zomerfeest!                    28 augustus 2021, vanaf 14:30
   

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.  
 
Om er een spetterende middag en avond van te maken, zijn we op zoek naar 
een flink aantal extra paar handen voor de opbouw van de Bosduivelmarkt. 
Meld je aan via de dorpsmail! 

 
En als aftrap van de Vegetarische week in september, organiseren we op 28 augustus een heerlijke 
vegetarische walk-in barbecue-buffet. Wilt u ook meedoen? Wie weet wordt uw recept 
opgenomen als één van de recepten voor de 2021-editie van het kookboek van de Vegetarische 
week! 
 

Maak anderen deelgenoot van uw hobby!  
 
De Bosduivel heeft in de jaarkalender nog ruimte voor aanvullende activiteiten. 
Heeft u altijd al meer willen doen met uw hobby? Wilt u een cursus verzorgen en 
buurtgenoten inspireren? Wie weet waar het toe leidt! Neem contact op met de 
organisatie van de De Bosduivel via debosduivel@gmail.com en profiteer 
meteen van de mogelijkheid om uw aanbod onder de aandacht te brengen op 
de Bosduivelmarkt.  
 

De maandelijkse lunch bij De Rozenhof is weer mogelijk!      woensdag 7 juli, vanaf 12:00 
 
Met mooi weer en bij een goede temperatuur gaat de dorpslunch op 
woensdagmiddag 7 juli door, uiteraard volgens de geldende richtlijnen. 
Het menu treft u rechts, heerlijk niet?  U kunt van het heerlijke 
tweegangenmenu met koffie en thee genieten voor €15,00. 
 
U bent welkom vanaf 12.00 uur bij De Rozenhof 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:  

 
 

 
Couscoussalade met 

gerookte kip 
*** 

Varkenshaasmedaillons met 
pepersaus 

*** 
Koffie of thee 



 

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

 
 
6e HLS Golftournooi       zaterdag 18 september, vanaf 10:30 
 
Voor in de agenda én om de strategie alvast uit te denken, de 
vooraankondiging van onze inmiddels beruchte Golfdag van 
de Heilig Landstichting. En net als vorig jaar spelen we ook nu 
weer in september en wel op zaterdag de 18e. Het definitieve 
programma en kosten volgt dus nog. Mochten jullie nog 
golfers kennen in het dorp die nog niet eerder hebben 
meegedaan, laat het de organisatie weten via 
bertpeters@lijbrandt.nl. Aanmelden kan uiteraard alvast bij 
Bert Peters via het genoemde mailadres. Alle ballen op de 
18e… (september) 
 

Gezocht: nieuwe leden voor de werkgroep Bewegen  
 
Wil je een bijdrage leveren aan een gezond en actief dorp waarin samen bewegen een 
vast onderdeel van de dorpsactiviteiten uitmaakt, neem dan contact op met de 
Dorpsvereniging!  
 

Vieze luiers, frisse winst - vanaf 1 juli haalt DAR luiers en incontinentiemateriaal gescheiden op 
 
Omdat ‘the circle of life’ in ons dorp op alle gebieden ruim vertegenwoordigd is, ontvingen wij de tip dat 
de DAR vanaf 1 juli luiers en incontinentiemateriaal gescheiden kan innemen. De gemeente Berg en Dal 
en DAR gaan samen met u voor minder restafval. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder restafval u 
overhoudt. U bepaalt zelf wanneer u uw volle luierzak naar de luiercontainer brengt. We winnen ook meer 
grondstoffen. Wist u bijvoorbeeld dat we samen met ARN van uw luiers en incontinentiemateriaal nieuwe 
producten maken en hier energie uit winnen? Hoezo vieze luiers? Frisse winst! 
 
Gratis zakken voor luiers en incontinentiemateriaal 
Voor het scheiden van luiers en incontinentiemateriaal heeft u speciale luierzakken nodig. De zakken 
kunt u op verschillende locaties halen. De speciale luierzakken zijn gratis.  
 
Luiercontainers in de buurt 
Volle luierzakken brengt u naar de speciale luiercontainer. Deze vindt u op verschillende plekken in de 
gemeente Berg en Dal.  Kijk voor meer informatie alvast op www.dar.nl/luiers. Op deze website vindt u 
meer informatie over de plekken waar u de gratis luierzakken haalt en waar de containers staan. Namens 
Dar alvast veel succes met scheiden. 
 
Noot van de redactie: 
Vanuit de Dorpsvereniging is contact opgenomen met de gemeente aangezien er in onze dorpskern niet 
voorzien is in een container. De dichtstbijzijnde container staat aan de Kerstendalseweg 17 te Berg en 
Dal. Een andere staat aan de Ericastraat 39 te Groesbeek.   


