Word 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 –

Wildragout met rode kool en rijst
***
Warme stoofperen met vanille-ijs
***
koffie of thee

Pubquiz!

woensdag 2 november, vanaf 12:00
Op 2 november kunt u weer van een niet-vegetarisch
tweegangenwildmenu 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, telefonisch via 024-3220931 of per email marjavanoppenraaij@hotmail.com.

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 via de website,
scan de QR code en schrijf je samen in!

Uw straatcontactpersoon:

De baan op, de lanen in… in november!

vrijdag 4 en 18 november 14:00 – 16:00

Ook in november organiseert onze wandelgroep weer een tweetal mooie, en gezellige wandelingen in
en rondom ons dorp.
•

4 november

Ridderzwammen en heksenboleten, een wandeling door het schimmelrijk!
Onder leiding van Helen van de Ven
• 18 november
Van karrenspoor tot drukke baan, de historie van de Nijmeegsebaan
Onder leiding van Frans Geertsen
Kosten zijn € 3 per wandeling en €10 voor 5 wandelingen. Opgeven kan via de e-mail bij Annelies van
Gunst: anneliesvgunst@gmail.com
Nationale Natuurwerkdag – Orientalis

vrijdag 4 november 10:00 – 16:00

Al 20 jaar organiseert LandschappenNL de Natuurwerkdag, het grootste vrijwilligersevenement in het groen! Op meer dan 500 locaties verspreid door het hele land
zet jong en oud zich in voor natuur en landschap en draagt zo bij aan een groene
leefomgeving. Op vrijdag 4 november kun je als vrijwilliger ook meedoen. Orientalis heeft
het museumpark aangemeld als klusgebied. Scan de QR code om naar de website te gaan.
Op deze pagina kun je je ook aanmelden.
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! En Sint houdt erg van
kleine optredens, mooie tekeningen of andere creatieve knutselpartijtjes.
Kom maar op, maak er wat moois van!
Doen jullie mee? Hou dan de whatsapp in de gaten! De link naar de inschrijfpagina vind je hierboven.
Inschrijven kan vanaf 30 oktober 2022.

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

