
 

 

 

  

Algemene Ledenvergadering         14 maart 2022, 20:00 – 21:30 

De Algemene Ledenvergadering vindt dit jaar plaats op maandag 14 maart 2022 in De Bosduivel. De 

agenda bevat een regulier gedeelte, waarin we samen terugkijken op 2021 én vooruitkijken naar wat voor 

ons ligt qua activiteiten en initiatieven. Bent u er ook bij? De dan geldende coronaregels worden 

nageleefd.  

 

Maandelijkse dorpslunch            woensdag 2 februari, vanaf 12:00 
 

De dorpslunch op woensdagmiddag 2 februari 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. 

 

 

 

 

Met één klik eenvoudig uw jaarlijkse contributie voldoen? Het kan nu!  

 

Alle leden van onze dorpsvereniging dragen met 15 euro per jaar (huishouden) bij aan de instandhouding 

van onze fijne dorpsgemeenschap. Van uw bijdrage wordt niet alleen de Oorschelp, het Oorbelletje en 

de website onderhouden, maar worden ook tal van verbindende activiteiten georganiseerd. Juist in deze 

bijzondere tijden is verbinding en betrokkenheid van belang en proberen dorpsbewoners hier met steun 

van de Dorpsverenging invulling aan te geven. En dankzij uw bijdrage is er ook altijd wel ruimte voor 

nieuwe intiatieven! U kunt uw contributie overmaken op NL59RABO0187444412 t.n.v. Dorpsvereniging 

Heilig Landstichting (en vermeld s.v.p. uw adres!). Dank u wel! 

 

DAR afvalkalender 

De afvalkalender van de DAR voor 2022 is weer beschikbaar. U kunt hiervoor de app 

installeren of via afvalkalender.dar.nl openen en eventueel printen. Wist u dat De Bruin  

& De Bruin ook de DAR-zakken van Berg en Dal aanbiedt?  

 

 

 

Uw straatcontactpersoon:  

 

 
 

Winterse groentesoep met stokbrood 

● 

Schnitzel Bonne Femme  

(gerecht met aardappel en groenten, 

zoals o.a. bospeen, champignons, 

erwten en kruiden) 

● 

Koffie/thee 

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

Valt er wat te kiezen? Kom naar het HLS Verkiezingsdebat!   DATUM VOLGT, 20:00 – 23:00 

Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Om u te 

ondersteunen bij uw keuze, organiseert de Dorpsvereniging begin maart een 

verkiezingsdebat! Tijdens deze avond proeven wij samen de nieren van de 

diverse politieke partijen, die uitgenodigd zijn om deel te nemen. Onderwerpen 

als wonen, werken, milieu, energie, zorg  en welzijn komen aan de orde. De 

eindtijd ligt tussen 22:30 – 23:00 uur en is inclusief een gezellige borrel. 

 

Een mooie winterklus – op naar 2 miljoen zaailingen!     Zaterdag 12 februari, 13:00 – 15:00 

Overal in onze tuinen komen zaailingen van bomen en struiken op. Lastig, denk je, weg ermee, in de 

groenbak of op de composthoop. Maar er is een organisatie: Meer Bomen Nu, die zich ten doel stelt om 

in heel Nederland zaailingen in te zamelen en te herplanten. 

 

Hun doel: “1 miljoen bomen planten” is al bereikt. Wij kunnen meehelpen aan het 2e miljoen door 

zaailingen uit onze eigen tuin te doneren. De zaailingen moeten 50-200 cm hoog zijn. Kijk voor meer 

details op de website www.meerbomen.nu. Hoe bijzonder is het om een beukenzaailing, kansloos in jouw 

tuin, elders te laten uitgroeien tot een machtige beuk? 

 

Op zaterdag 12 februari kun je tussen 13.00-15.00 uur de zaailingen brengen naar Berg en Dal. 

Rechts voorbij Hotel Erica is een bosparkeerplaats. Daar wordt een banner geplaatst van Meerbomen.nu 

om de locatie aan te duiden. 

 

Leuk detail: het is niet alleen een bréngdag, je kunt ook zaailingen hálen voor je tuin. 

 

Wat het vervoer van de zaailingen betreft kunnen we onze krachten bundelen. Laat weten als je zaailingen 

wilt meegeven bij  helenvanderven@gmail.com. Op naar een groen 2022! Helen van der Ven 

 

Vrijwillig,  buiten,  aan de slag!                                                                            11 maart 2022, vanaf 10:00 

Vrijdag 11 maart kun je bij Museumpark Orientalis lekker buiten aan de slag 

met een kruidentuin en moestuin. Nieuwe planten, nieuwe energie! Doe je 

ook mee? Samen maken we de Romeinse straat en Beth Juda klaar voor de 

zomer!  

 

Nu hebben we al een aantal fantastische (groen)vrijwilligers uit HLS, daar zijn we natuurlijk erg blij mee! 

En extra handen zijn van harte welkom! Wij zorgen voor koffie/ thee en een broodje. Meld je aan als 

vrijwilliger via info@museumparkorientalis.nl 

 

Breng de pas er in en wandel mee!                                                                        iedere dinsdag, vanaf 10:30 

Elke dinsdagochtend kunt u om 10.30 uur meelopen met een groep wandelaars o.l.v. een sportstudent 

van de HAN vanaf de Bosduivel. Sportief Wandelen is wandelen in stevig tempo. Het is een nieuwe sport 

waarbij je samen met een trainer flink doorwandelt en werkt aan je conditie. Tussendoor doe je nog 

spierversterkende oefeningen.  Sportief wandelen is dankzij de natuurlijke vorm van beweging geschikt 

voor iedereen. Lijkt het u wel een uitdaging, meldt u zich dan aan bij Hans Bartels, via email 

jhhbartels@kpnmail.nl of telefonisch 06-20245760. Prijs: 10 lessen voor € 50,00, incl. koffie/thee na afloop. 
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