Wandelen in en rondom Heilig Landstichting
29 oktober, 14:00 – 16:00 uur
Op 29 oktober is weer een prachtige wandeling om van te genieten. De start is als vanouds op
vrijdagmiddag om 14.00 voor het Dorpshuis De Bosduivel. Na afloop is er voor koffie/thee in het
dorpshuis. Thema van de wandeling is ‘Paddenstoelen’ en deze wordt verzorgd door Helen v.d. Ven. 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.
Hi Ha Halloween!
30 oktober, 19:00 – 20:30 uur
O help, het is bijna weer zover! De griezeltocht door de buurt! Met zelfgemaakte bezems,
verkleed en geschminkt kunnen de kinderen op pad.
Heb je zin om mee te gaan? Kom dan met je papa of mama op 30 oktober 19:00 uur
verkleed naar de Andreaslaan 5. Als je geschminckt wil worden, kom dan om 18:30! In
kleine groepjes lopen we een mooie ronde door de buurt en bellen we aan bij zoveel
mogelijk huizen waar een kaarsje bij de voordeur brandt. Voor de tocht zelf hoef je je niet
aan te melden.
Vindt u het leuk als kinderen bij u aanbellen? Meld uw versierde huis vóór 28 oktober
aan via deze QR-code. In verband met de veiligheid van de kinderen komt de route
niet langs de Sophiaweg en de Nijmeegsebaan.
En voor alle kids vanaf 10 jaar die wel van een beetje spooky houden… Kom om 20:00 uur naar de
speeltuin… meer zeggen we niet…
Maandelijkse dorpslunch

woensdag 3 november, vanaf 12:00

Op woensdag 6 oktober vierde de dorpslunch haar 10-jarig bestaan. De organisatie kijkt met een fijn
gevoel terug op de jubileumlunch. Er werd de gasten al het een en ander aangeboden, maar uiteindelijk
kwam Diane van Rozenhof met het leuke bericht, dat een anonieme
weldoener de lunch voor de gasten betaalt. Iedereen was blij verrast, dus
heel veel dank aan de anonieme gever voor dit lieve gebaar.
De dorpslunch op woensdagmiddag 3 november gaat 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 kunt zich opgeven bij uw straatcontactpersoon. Kunt u die niet
bereiken, dan kunt u zich aanmelden bij Marja van Rossum-van
Oppenraaij via e-mail marjavanoppenraaij@hotmail.com of telefonisch
024-3220931.
Uw straatcontactpersoon:

Salade van gerookte kip met
kerriemayonaise
***
Zuurkool met worst en spek
***
Koffie of thee

Ondernemersnetwerk HLS

5 november 2021, 17:00 – 19:00 uur

De eerstvolgende bijeenkomst van het Ondernemersnetwerk HLS vindt plaats op 5
november. Gast-ondernemer is Walter Hamers van Orientalis. Aansluitend is er
mogelijkheid om deel te nemen aan het “Duivelspotje”, de maandelijkse maaltijd in
het dorpshuis De Bosduivel. Scan de code voor meer info en direct aanmelden! We
zien je graag op 5 november!
Cursus Herfstsnoei
20 november 2021, 10:00 – 11:30
Sta jij ook wel eens met de snoeischaar in je hand bij een verwilderde struik en vind je het lastig om de
schaar erin te zetten? Welke bomen en struiken moet je nog vóór de winter aanpakken? Wat doe je met
de planten in je border? Heb je nog meer vragen over je tuin?
Kom dan naar de cursus Herfstsnoei o.l.v. Bertjan Koster op 20 november 10.00-11.30 uur. De locatie
wordt nog bekend gemaakt. De workshop kost €5,- (inclusief koffie). Je kunt je aanmelden bij:
helenvanderven@gmail.com. Er is plaats voor maximaal 20 personen.
Sinterklaas komt weer naar onze kinderen!

20 november 2021, 15:00 – 17:00

Hoera! Sinterklaas heeft laten weten heel graag weer een bezoek te willen
brengen aan alle kinderen en kleinkinderen van ons fijne dorp. Wat een eer!
Daar gaan we samen een mooi feest van maken!
Doen jullie mee? Hou dan de whatsapp in de gaten! De link naar de
inschrijfpagina wordt zo snel mogelijk gedeeld. De datum kan alvast wel in
de agenda’s van de papa’s en mama’s.
Kindje zoeken

19 december 2021, 16:00 – 17:30

Hoewel iets verder in de tijd, maar de weken vliegen voorbij, dus toch: Zondagmiddag 19 december 2021
is er in en rondom de Cenakelkerk weer het traditionele Kindje zoeken! Om 16.00 uur geeft Pieter
Gijsberts met meerdere muzikanten weer een sfeervol kerstconcert. Om ongeveer 16.30 uur begint het
spel vanuit de kerk. We gaan samen met Simon op zoek naar zijn weggelopen schaapje. Onderweg
komen we een herbergier tegen die ons de weg naar een stal wijst, daar vinden
wij niet alleen het schaapje..... Na afloop komen we weer terug op het kerkplein
om ons met warme chocolademelk bij het kampvuur te warmen. Vergeet vooral
niet verlichting, in de vorm van zaklantaarns of lampions, mee te nemen!
Wij zijn op zoek naar kinderen vanaf 5 jaar die een rol willen spelen tijdens het
kerstspel. Je kunt je daarvoor vóór 3 december opgeven bij Jasmijn van
Benthum (06-23562275) of Anita van Rijn-Rijnholt (06-38265524). Of via de mail:
jasmijn_v_b@hotmail.com en/ of anitarijnholt@gmail.com

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

