
 

 

  

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! 

 

Z A T E R D A G  2 4  S E P T E M B E R – V A N A F 1 2 : 3 0 
 

Houdt de mail, Oorschelp en de komende Oorbelletjes in de gaten voor meer 

informatie over het programma!  

  

Maandelijkse dorpslunch         woensdag 6 juli, vanaf 12:00 
 

Op 6 juli 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. 

Uw straatcontactpersoon:  

Activiteit 9 juli verplaatst 

 

Vanwege alle bomvolle 

thuisagenda’s wordt de 

voor 9 juli geplande 

activiteit van het Oranje-

comité verzet naar zater-

dag 24 september. Zie 

ook het bijgaande 

artikeltje. Een hele fijne 

zomer gewenst van het 

hele comité! 

 

 

 

 
Kipsaté met nasi, kroepoek, atjar 

● 

Sorbet-ijs met vers fruit 

● 

Koffie/thee 

mailto:marjavanoppenraaij@hotmail.com


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

6e Golftoernooi Heilig Landstichting                                                    zaterdag 17 september, 10:30 – laat  

Aan alle golfers in Heilig Landstichting! Bij deze alvast een vooraankondiging van onze 

inmiddels 6e golfdag van de Heilig Landstichting! Vorig jaar heeft de organisatie het 

toernooi door veel late afzeggingen  helaas moeten afblazen, maar dit jaar zet iedere 

golfer van de HLS 17 september 2022 in de agenda! Uiteraard volgt er later meer info.  

 

Mochten jullie nog golfende dorpsgenoten kennen: laat het Bert vooral weten! En voor 

degenen die per mail al een vooraankondiging kregen, graag een bevestiging aan Bert of je wel of niet 

mee kunt spelen op zaterdag de 17e september. De aanvangsttijd is nog  onder voorbehoud, maar het 

zal niet veel schelen. Onze organisator van het HLS Golftoernooi is Bert Peters, en hij is te bereiken via 

bertpeters@lijbrandt.nl  

 

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 Pilateslessen voor 50+ o.l.v. Linda Leenders  

10:30 uur Sportief Wandelen voor 50+ o.l.v. Linda Leenders    

11.00 uur:  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.   

 

  

H L S  4  K I D S                     B R E I N B R E K E R T J E S 

 

 

Kijk goed naar de nummers van de parkeerplaatsen. 
Op welk nummer staat de rode auto geparkeerd? 

  

Deze vraagt om omdenken, want vier cijfers 

naast elkaar zijn niet altijd jaartallen… 

 

 

 

 

 

 

Wanneer ga je net zo snel als een 

Formule-1 auto op volle snelheid? 
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