Wandelen in en rondom Heilig Landstichting
26 november, 14:00 – 15:30
Op vrijdag 26 november gaan we weer wandelen. Het oorspronkelijke plan was om
naar Casa Nova te gaan. Door de steeds verder stijgende Coronabesmettingen
hebben we besloten om het thema aan te passen. Het wordt een buitenwandeling
met als thema: De natuur maakt zich op voor de winter o.l.v. Helen v.d. Ven. We verzamelen om 14.00 bij
de Bosduivel. Na afloop komen we terug bij het dorpshuis om koffie/thee te drinken. De kosten zijn €3 of
u gebruikt uw eerder aangeschafte strippenkaart (€10 voor 5 keer).
Het maximum aantal deelnemers is 20. In verband met Corona is het noodzakelijk dat U zich tevoren
aanmeldt voor de wandelingen, dat kan bij Annelies van Gunst via de mail: anneliesvgunst@gmail.com of
telefonisch: 06-44832139. Ook kunt U daar aangeven als U niet meeloopt omdat U zich speciaal voor Casa
Nova wandeling had aangemeld.
Wij hanteren in het dorpshuis de Coronaregels: dragen van mondkapje bij binnenkomst, desinfectie van
handen en 1,5 m afstand. Wij controleren geen QR code, maar blijf met klachten thuis.
Maandelijkse dorpslunch

woensdag 1 december, vanaf 12:00

De dorpslunch op woensdagmiddag 1 december gaat vooralsnog door,
uiteraard volgens de geldende richtlijnen. Het menu treft u rechts. 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.

Hertenpeper (winterse
stoofpot) met rode kool en
aardappelpuree
●
Kaneelijs
●
Koffie/thee

Kindje zoeken
19 december 2021, 16:00 – 17:30
Op zondag 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. 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 (0623562275) of Anita van Rijn-Rijnholt (06-38265524). Of via de mail: jasmijn_v_b@hotmail.com en/ of
anitarijnholt@gmail.com
Uw straatcontactpersoon:

HLS4Kids – een kleine puzzelpagina voor de ‘true believers’ onder ons

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

