Lustrumfeest in Heilig Landstichting!

Zaterdag 24 september, vanaf 12:30

Ja lieve lezers, onze Dorpsvereniging bestaat dit jaar 15 jaar! En wat fijn is…
We mogen weer samen een feestje bouwen! Zet daarom alvast met dikke stift
deze datum in de agenda’s EN in die van de kids! Want er wordt al hard
gewerkt aan een beregezellig en bomvol programma!

ZATERDAG 24 SEPTEMBER–VANAF12:30
Houdt de mail, Oorschelp en de komende Oorbelletjes in de gaten voor meer
informatie over het programma!
Maandelijkse dorpslunch

Minicarpaccio van Coeur de Boeuftomaat
●
Limburgse Asperges met ham, krieltjes
en Hollandaise saus
●
Koffie/thee

woensdag 1 juni, vanaf 12:00
Op 1 juni 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: op de menukaart van Rozenhof staan heerlijke en
pure gerechten, gemaakt met lokale producten en
huisgemaakte specialiteiten. Zo komt het wild uit de streek, de
asperges komen van Boer Berns uit Milsbeek, de vis van Heinen
en Koelewijn, kaas, melk en yoghurt komt uit Leuth, van boerderij Groenhouten.
KIDS 4 HLS

zondag 12 juni, 10:30 – 12:00
In de maand juni organiseert ons Oranjecomité weer een leuke buitenactiviteit voor onze
jeugd tussen de 7 - 12 jaar. Hou m lekker vrij, deze datum. Van de Pinksteren hebben we
geen last, want dat is het weekend ervoor

. Meer informatie volgt via de app!

En alvast voor de agenda’s – BELANGRIJK BELANGRIJK – op zaterdag 9 juli
luidt het Oranjecomité met veel plezier de start van de zomer in, samen met
alle kids uit het dorp! Deze wil je niet missen! En ook hiervoor geldt: meer
informatie volgt via de app!

Uw straatcontactpersoon:

Sportief bewegen
dinsdagen in de ochtend
Elke dinsdagochtend kunt u aan verschillende lessen deelnemen, die bijdragen aan een positieve
gezondheid! Doe mee, samen met andere dorpsgenoten:
09:00 uur
10:30 uur
11.00 uur:

Pilateslessen voor 50+ o.l.v. Linda Leenders
Sportief Wandelen voor 50+ o.l.v. Linda Leenders
In Balans voor 70+ o.l.v. Marian Schijf

Komt u gerust een keer deelnemen aan een proefles. Voor alle informatie en aanmelding kunt u terecht
bij Hans Bartels, jhhbartels@kpnmail.nl of telefonisch 06-20245760.
Wandelen in de Heilig Landstichting
vrijdag 10 en 24 juni
In juni staan er weer twee leuke wandelingen gepland! Beide wandelingen vertrekken we om 14.00 uur
bij de Bosduivel. De kosten zijn €3,- Als je wilt meelopen met 1 of 2 wandelingen, meld je dan aan bij
Annelies van Gunst via anneliesvgunst@gmail.com.
Bezoek aan Hortus Nijmegen en de theetuin
Op 10 juni gaan we o.l.v. Helen van der Ven en Annelies van Gunst een bezoek brengen aan de
Hortus in Nijmegen. De verschillende gedeelten van de Hortus hebben ieder hun eigen microklimaat
en hun eigen kenmerkende plantengroei. Tijdens het bezoek zullen we o.a. een bezoek brengen aan
het moeras en het alpinum. In juni zullen er veel bloeiende planten te zien zijn zoals mogelijk de
wespenorchis, koekoeksbloem, de centaurie en vele andere soorten. Na afloop is er koffie/thee
drinken met iets lekkers in de theetuin. Daarna wandelen we weer terug naar de Bosduivel.
Bezoek aan tuin en beelden
Op 24 juni brengen we een bezoek aan de prachtige tuin van Marianne van de Kamp met daarin veel
van haar zelfgemaakte beelden. Marianne zal jullie veel kunnen vertellen over de planten en bloemen
in haar tuin en over de ideeën bij het maken van de beelden en de uiteindelijke vormgeving daarvan.
Na afloop daarvan gaan we koffie/thee drinken met iets lekkers in de Bosduivel.
HLS 4 KIDS

BREINBREKERTJES

Bestudeer de getallen. Welk getal
moet er op de plaats van het
vraagteken in het laatste
driehoekje?

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

