
 

 

  

Wordt jij onze nieuwe penningmeester(es)? 
 
Begin 2023 treedt onze Han van Wijk terug als bestuurlid / penningsmeester van de 
Dorpsvereniging. Zijn statutaire termijn zit er dan op. Daarom werft het bestuur zijn 
opvolging! Wil jij graag een actieve en zinvolle bijdrage leveren aan het dorpsleven 
en heb jij affiniteit met de taken van een penningmeester(es), zoals 
kasbeheer, financiële begroting en verslaglegging? Zet dan dat 

kleine stapje waar je zoveel onbetaalbaars voor terugkrijgt! Stuur vrijblijvend een berichtje 
naar info@dorpsverenigingheiliglandstichting.nl of loop even langs bij Han, Tom, Anna, 
Jaap, Jochem of Jan. Contactgegevens via deze QR code. 
 
 

Maandelijkse dorpslunch             woensdag 5 oktober, vanaf 12:00 
 

Op 5 oktober 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. 

 

 

 

Jaargetijden Dorpssoep – editie HERFST           vrijdag 14 oktober, 18:00 – 19:00 
 

Drie creatieve buurtgenoten - Christianne de Meijer, Dyonne van Duren en Tony te Pas - 

gaan weer viermaal op vrijdagavond de keuken in om een overheerlijke maaltijdsoep 

met brood te verzorgen die past bij het jaargetijde. En natuurlijk ook iets lekkers na! 

 

Deze editie is natuurlijk ‘herfst’. Aanmelden kan via de website tot 2 dagen van 

tevoren. Kosten zijn € 5 p.p. (kids gratis). Doe gezellig mee, het is echt heerlijk én je hoeft niet te koken! 

 

HLS FrightNight!                                                                                          zaterdag 29 oktober, 18:00 – 21:30 

 

Het is bijna weer zover! Op zaterdagavond 29 oktober 

organiseert ons Oranjecomité weer een speciale Halloween 

activiteit… Vorige jaren hadden we een spannende wandeling 

door de buurt. Maar wie weet welke spooky activiteiten er dit 

jaar gaan plaatsvinden… Hou de app in de gaten voor de 

laatste updates. Maar de datum kan alvast in de agenda! 

 

Uw straatcontactpersoon:  

 
Groentensoep 

*** 

Lekkerbek met groenten en friet van 

gele, rode en paarse aardappels 

*** 

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

Pubquiz!                  vrijdag 11 november, 19:30 – 22:30 

 

Jaaa! Na een knettergezellige PubQuiz vorig jaar zetten we dit jaar ook weer vol de beuk 

erin! De Dorpsvereniging organiseert samen met De Bosduivel weer de PubQuiz HLS! Onder leiding van 

een professionele Quizmaster, Bob Vogel, gaan we onze breinen weer pijnigen over moeilijke opgaven. 

Teams bestaan uit vier personen. Stel een team samen uit jouw straat, baan of laan of kom gezellig met 

het eigen gezin! Ben je alleen of kom je met z’n tweeën dan maken we die avond groepjes van 4, komt 

goed!  We lopen in om 19.30 uur en om 20.00 uur beginnen we tot 22.30 uur. Leuk als je meedoet! 

Aanmelden kan (straks) via de website!  

 

Sinterklaas komt naar HLS                                                                     zaterdag 19 november, 15:00 – 17:00 

 

Hoera! Sinterklaas heeft laten weten heel graag weer een bezoek te willen brengen aan alle 

kinderen en kleinkinderen van ons fijne dorp. Wat een eer! Daar gaan we samen een mooi 

feest van maken! 

Doen jullie mee? Hou dan de whatsapp in de gaten! De link naar de inschrijfpagina wordt 

zo snel mogelijk gedeeld. De datum kan alvast wel in de agenda’s van de papa’s en mama’s. 

 

 

Unieke première van film Sinan Can                                                                 vrijdag 14 oktober 14:30 uur  

 

Museumpark Orientalis en het Afrika Museum nemen samen deel aan Ongekend  in het 

kader van het Erfgoed Festival. Ongekend vertelt de verhalen die we nog niet kenden: 

Omdat ze verzwegen zijn, omdat ze de geschiedenisboeken niet haalden, omdat ze 

niet in de historische canon pasten of omdat we ze niet (ge)zien (hebben). Journalist en 

programmamaker Sinan Can bezocht voor Ongekend de twee musea en liet zich daar 

inspireren tot een korte documentaire. De première van deze documentaire vindt 

plaats op 14 oktober om 14:30 uur bij Museumpark Orientalis. Deelname aan de première is €5 per 

persoon. Tickets zijn te bestellen via de website van het Museumpark: www.museumparkorientalis.nl  

 

Opening nieuwe educatieruimte Orientalis                                                   vrijdag 21 oktober, 16:00 uur  

 

De afgelopen weken is er hard gewerkt aan de realisatie van een prachtige nieuwe educatieruimte in het 

hoofdgebouw van Museumpark Orientalis. De educatieruimte is een plek waar jong en oud hun bezoek 

kunnen beginnen en scholen terecht kunnen om hun programma te starten en af te ronden. Hier is 

letterlijk én figuurlijk ruimte om nieuwsgierig te zijn naar de ander en te leren van elkaars 

geloofsovertuiging of wereldbeeld. Het ontwerp van de nieuwe ruimte wordt verzorgd door 

ontwerpbureau KEK uit Heilig Landstichting. De realisatie van deze nieuwe zaal betekent een grote stap 

richting de toekomst. De oplevering mag dan ook groots worden gevierd! Het programma blijft nog heel 

even een verrassing, maar dorpsgenoten worden alvast door Orientalis van harte uitgenodigd om bij de 

opening aanwezig te zijn. De opening is op 21 oktober om 16:00 uur in het hoofdgebouw van 

Museumpark Orientalis. Geef je aanwezigheid door via info@museumparkorientalis.nl. 
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