
 

 

 

Burendag komt eraan !                                        zaterdag 25 september 2021  
 
Ja lieve buren, 25 september 2021 – Burendag - staat geheel in het teken van groen, natuur en voedsel. 

En natuurlijk ook van gezelligheid in ons dorp! Met grote dank aan de Werkgroep Duurzaamheid is weer 

een prachtig programma voorbereid voor jong en oud! Een feest, meld je aan en doe mee!! 

 
HET PROGRAMMA 

 
14:00 -16:30  Start van de Vegetarische Week 

Deelnemers kunnen het enige echte vegetarische receptenboekje ophalen. Hierin staan 
voor iedere dag 2 recepten: hoofdgerecht en voor-, of nagerecht met een boodschappen-
lijstje. Wie wil kan ook een bijbehorend productenpakket van Lekker Lokaal kopen! Nadere 
informatie en kosten volgen.  
 

14:15 - 15:15 Workshop herfst-snoei 
Door een ervaren tuinder in één van de tuinen in het dorp. Bij voldoende belangstelling 
gevolgd door een workshop winter-, voorjaars- en zomer-snoei! 
 

14:15 -16:30 Vleermuiskasten timmeren 
Samen met de kinderen gaan we vleermuiskasten timmeren! U kunt de bouwpakketten voor 
de vleermuiskasten à €10,- bestellen via de website. 
  

15:30 - 16:30 Planten bijenlint 
We breiden het krokuslint in ons dorp - waar de eerste hommels en bijen in het vroege 
voorjaar van kunnen snoepen – verder uit. Daar hebben we je hulp bij nodig, ook van jonge 
plantertjes! U kunt krokusbolletjes bestellen via de website (prijs volgt). We beginnen op het 
veldje aan de Pauluslaan.  

 
15:30 - 16:30 Gluren bij de Buren: composteren 

Praktische tips door Theo de Witte tijdens een bezoek aan zijn tuin.  
 
17:00 - 19:00 Burenborrel! 

Afsluiting met soep en borrel in de Bosduivel  
 
Inschrijven kan via dorpsvereniging@gmail.com en via de website (zodra de kosten voor het pakket van 

Lekker Lokaal en voor de krokuspakketjes bekend zijn). We hopen op uw deelname. Wie weet kunnen we 

het aantal deelnemers van vorig jaar deze keer overtreffen!  

  

Hartelijke groet van de Werkgroep Duurzaamheid  
 

Burendag – Welkomstbuffet voor bewoners Nebo en Pro Persona      zaterdag 25 september 2021 

 

Vanuit het dorpsnetwerk is het idee gelanceerd om onze nieuwe buren in het Neboklooster en Pro 

Persona van zorgcentrum De Hulsen op Burendag welkom heten met een buffet van lekkers bij de koffie 

die ochtend. Iedereen die mee wil doen, kan tot 25 september voorverpakte muffins, cupcakes of 

brownies brengen naar Petruslaan 10. Daar staan een bak bij de voordeur waar uw bijdrage in gelegd kan 



 

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

worden. Wil je iets versgebakken aanleveren, dan graag een mailtje naar wiekecoenen@me.com. 

Daarnaast zijn kindertekeningen welkom om de koffietafel extra op te fleuren. Ook deze kunnen worden 

afgegeven op Petruslaan 10! 

  

De Openluchtbioscoop opent weer de deuren!        17 september 2021, 19:15 – 21:00 
 
Het Oranjecomité organiseert op vrijdag 17 september weer 

de jaarlijkse buitenbioscoop! Speciaal voor de jongere 

kinderen van Heilig Landstichting bouwen we in de speeltuin 

een gezellige buitenbioscoop!  

 

De ‘deuren’ gaan om 19:15 uur open en ook ouders en andere 

dorpsbewoners zijn van harte welkom, allen uiteraard zonder 

corona-gerelateerde klachten en houdt rekening met de dan 

geldende maatregelen. 

 

Wij zorgen voor drinken en wat lekkers voor de kinderen, 

neemt u wat voor uzelf en uw bubbelgenoten mee? Dan wordt 

het gegarandeerd weer net zo’n gezellig succes als alle 

voorgaande jaren! Inschrijven is niet nodig!  

 

Tot dan! 

 

 

 

Wandelen in en rondom Heilig Landstichting                  2e en 4e vrijdag van de maand 

In het najaar willen we het Wandelprogramma in de HLS weer opstarten. De start is als vanouds op 

vrijdagmiddag om 14.00 voor het Dorpshuis De Bosduivel elke 2 de en 4 de week van de maand 

(uitzondering 29 oktober). Elke keer is er een andere thema en een andere inleider. Wij zorgen voor de 

organisatie en zorgen na afloop voor koffie/thee in het dorpshuis. 

Programma: 

- 10 september - Beelden en tuin | Marjan v.d. Kamp 

- 24 september - Begraafplaats | Leo Ewals 

- 8 oktober - Mariënbosch | Klaas Bouwer 

- 29 oktober - Paddenstoelen | Helen v.d. Ven 

- 12 november - Pastorie van de Cenakelkerk | Dymph Spanhoff 

- 26 november - Casa Nova | Frans v.d. Winden 

 

Kosten zijn 3€ per keer en 10€ voor 5 keer. Een aantal mensen heeft voor Corona al betaald voor meerdere 

keren en dat blijft gewoon geldig voor dit najaar. Mensen, die zich het afgelopen jaar al hebben 

opgegeven, willen we voorrang geven. Het maximum aantal deelnemers is 20, tenzij de inleider(s) dat te 

veel vinden. Door Corona is het noodzakelijk dat U zich tevoren aanmeldt voor de wandelingen en dat 

kan bij Annelies van Gunst via mail: anneliesvgunst@gmail.com of telefonisch: 06-44832139. 
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