Koningsdag in Heilig Landstichting

woensdag 27 april, vanaf 11:00

Woensdag 27 april is het Koningsdag! Geen betere dag om weer ‘ns
even lekker te vlaggen, te jeuen, te vossen en te borrelen. Dof jij jezelf
ook weer helemaal op? Hijsen maar die vlag!
Voor de kinderen heeft ons Oranjecomité een prachtig programma
voorbereidochtend! Vanaf 10:30 uur gaat het Oranjeterrein bij de
speeltuin open! En reken maar dat het gezellig
wordt! Wat te denken van een kleedjesmarkt, leuke spelletjes, een
fietsversiertocht, een vossenjacht en nog veel meer! Hou de app in de gaten voor
de laatste updates en details! Aanmelden is niet nodig!
Het 7e Lanentournooi wordt georganiseerd vanaf 11.00 uur aan de pétanquebaan aan de Rechterslaan.
Schrijf je tevoren in met een team uit jouw laan/baan/weg bij bertpeters@lijbrandt.nl.
Een hele mooie dag gewenst voor iedereen!
Maandelijkse dorpslunch

Zachtgegaarde varkensprocureur met
peperroomsaus, aardappel en groenten
garnituur
●
Koffie-amaretto-mousse met slagroom
●
Koffie/thee

woensdag 4 mei, vanaf 12:00
Op 4 mei kunt u weer 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.
Overigens... het terras van Rozenhof is ook weer geopend en
vanaf deze week prijken weer de overheerlijke asperges uit
Milsbeek op de menukaart! Het team van Rozenhof heeft hier
een heerlijk 3-gangenmenu voor samengesteld. Gaat genieten!

Bewonersbijeenkomst Orientalis
maandag 9 mei, vanaf 17:00
Eind 2020 heeft een aantal bewoners van de Heilig Landstichting meegewerkt aan een
gezamenlijke visie op een duurzaam perspectief voor museumpark Orientalis. Ter
gelegenheid van de nieuwe tentoonstelling nodigt Museumpark Orientalis bewoners van
de HLS uit voor een update! De bijeenkomst vindt plaats op 9 mei in het Hoofdgebouw
(17:00). Na de update wordt een maaltijdsoep aangeboden en is er ruimte voor discussie
en debat. In verband met de maaltijdsoep is het prettig als je je aanmeldt, via de website of de QR-code.
Uw straatcontactpersoon:

Vallen & Opstaan bij Museumpark Orientalis

nu t/m 6 juni

Dit voorjaar opent Museumpark Orientalis weer de poorten voor individuele bezoekers.
Binnen het thema ‘Vallen & Opstaan’ biedt het park twee bijzondere tentoonstellingen en
heel veel verrassende activiteiten voor jong en oud! Van dauwtrappen tot suppen, en van
presentaties tot yoga. Scan de code voor het volledige programma!
Verstandig met energie… ook in de Bosduivel!
Al enige weken is het beleid om in alle openbare gebouwen de thermostaat iets lager
te zetten. Het advies is 19◦C. Ook in de Bosuivel volgen vrijwilligers en bestuur dit
advies. Gelukkig is het gebouw goed geïsoleerd en het bestuur van de Bosduivel
merkt dat bezoekers het overdag aangenaam vinden.
De thermostaat wordt centraal geregeld. Het is niet de bedoeling om zelf de
thermostaat warmer of kouder te zetten.
Mocht u het toch te koud vinden, neem dan voor alle zekerheid een extra trui of vest mee naar de
Bosduivel. Zo maken we er samen het beste van in ons Dorpshuis De Bosduivel!

HLS 4 KIDS

BREINBREKERTJES

1. Hussel de letters van deze naam door elkaar om achter het beroep van deze man te komen.
Koen Schamer = _________________________ van beroep

2. Wat moet er op de plek van het vraagteken komen te staan?

4. Welk figuur hoort hier niet thuis?

De antwoorden verschijnen woensdag 4 mei in de Kids4HLS-app!
Uw berichten voor het Oorbelletje kunt u inleveren bij Jaap Festen, e-mail jaapfesten@gmail.com.

