Lustrumfeest!

zaterdag 24 september

Met de zomer nog in de bol, kan reikhalzend uitgekeken worden
naar dit najaar. Wat een leuke activiteiten staan er op de rol!
Voor Burendag hebben we de vorige keer al de start van de
Vegetarische week aangekondigd. Maar er gaat meer gebeuren,
het wordt helemaal de bom, zeg maar
Alle zaadbommen nog an toe!
Tijdens het lustrumfeest op 24 september gaat de werkgroep
Duurzaamheid, naast de vegetarische week, allerlei groene
activiteiten organiseren onder het motto: “Inwoners van de Heilig landstichting maken werk van
biodiversiteit”. Het hele programma komt in de Oorschelp. Maar we willen alvast jullie aandacht vragen
voor de activiteit “zaadbommen”, want dat heeft te maken met tuinwerk en daar kun je niet vroeg genoeg
mee beginnen!
Met de kinderen gaan we tijdens het lustrumfeest zaadbommen maken. We vragen jullie, bewoners
van ons dorp, om het zaad van inheemse planten uit jullie tuin te verzamelen en op 24 september
naar de Bosduivel te brengen. Het hoeft niet in aparte zakjes. Met klei en het zadenmengsel kunnen
kinderen “bommen” maken voor hun eigen tuin, maar ook uitdelen aan bewoners. Zo’n bolletje klei
met zaadjes, op een open plekje in de zon/half schaduw, met een regenbuitje erop, kan zomaar
volgend jaar een bloemrijk hoekje opleveren. Zo maken we in ons dorp voor de bijen een bloemenlint,
zoals we in voorgaande jaren een lint van boerenkrokus hebben aangelegd.
Wil je een richtlijn welke planten in aanmerking komen, kijk dan op de website van de Dorpsvereniging
voor suggesties. Succes met het oogsten en tot ziens op 24 september!!

ZATERDAG 24 SEPTEMBER–VANAF12:30

!! OPROEP !! Ben je handig met boor en zaag en kun je de 24e ’s middags assisteren?
Meld je aan via de website!

Uw straatcontactpersoon:

Maandelijkse dorpslunch

Waterkers-stamppot
met een gehaktbal en jus
***
Citroenijs met sinaasappelsaus
***
koffie of thee

woensdag 7 september, vanaf 12:00
Op 7 september 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.

De buitenbioscoop opent weer de deuren!
vrijdag 16 september, 19:15 – 21:30
De buitenbioscoop opent weer de deuren! Het Oranjecomité van ons dorp organiseert vrijdag 16
september weer de jaarlijkse buitenbioscoop! Speciaal voor alle kinderen van Heilig Landstichting
bouwen we in de speeltuin een gezellige buitenbioscoop, waar iedereen van harte voor is uitgenodigd!
Informatiemiddag Wet Maatschappelijke Ondersteuning
donderdag 22 september, 14:00
In samenwerking met de gemeente en Forte Welzijn is er op 22 september een informatiemiddag over
de mogelijkheden van de WMO. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) regelt hulp en
ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen
blijven nemen aan de maatschappij. Tijdens deze middag kunt u vragen stellen over de WMO en welke
voorzieningen en vergoedingen hierbij horen. Aanmelden is niet nodig. U bent van harte welkom in de
Bosduivel.
Koffietijd!
Elke 2e en 4e donderdag van de maand om 10:30
Elke 2e en 4e donderdagochtend van de maand om 10.30 uur kunt u gezellig koffie komen drinken in de
Bosduivel, helemaal gratis! Door een goede samenwerking met de Bosduivel, de Dorpsvereniging en de
Vereniging 50Plus krijgt u deze aangeboden, omdat wij ontmoeting alle drie hoog in ons vaandel hebben
staan. Dus kom gerust en ontmoet onze bewoners!
Lekker actief bezig? Het kan in ons dorp!
Op dinsdag 30 augustus starten de volgende lessen:
-

Pilates om 9.00 uur : € 96,- (leden V50+), niet leden €112,Sportief Wandelen om 10.30 uur : € 80,- (leden V50+), niet leden € 96,Bewegen voor 70+ om 11.00 uur : €96 (leden V50+), niet leden €112,-

Neemt u deel aan zowel Pilates als aan Sportief Wandelen dan krijgt u korting. Leden van de
Vereniging 50+ betalen €150,- en niet leden betalen €180,-. Na afloop van de lessen staat altijd de
koffie voor u klaar. De kosten van deze 16 lessen zijn berekend tot en met december.
Natuurlijk kunt u lid worden van de Vereniging 50Plus voor €30,- per jaar en de kosten voor
het lidmaatschap heeft u er al snel uit! Het is mogelijk dat u eerst een proefles neemt. Voor informatie en
aanmelding kunt u contact opnemen met Hans Bartels, jhhbartels@kpnmail.nl of telefonisch 06-20245760.
Uw berichten voor het Oorbelletje kunt u inleveren bij Jaap Festen, e-mail jaapfesten@gmail.com.

