
 

 

  

De laatste weken tikken weg… 
En dat betekent dat de Kersttijd weer aanbreekt, met in het kielzog Oud & Nieuw. Een goed moment om 

alvast de datum van de Nieuwjaarsreceptie in de huisagenda te zetten:  

 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
vrijdag 13 januari 2023, 17:00 – 20:00 uur 

 

En nu we toch bezig zijn te strepen in de agenda, de jaarlijkse ALV van onze dorpsvereniging is ook 

gepland. Schrijf ‘m meteen erbij! 

 

ALV Dorpsvereniging  
dinsdag 28 maart 2023, 20:00 – 22:00 uur 

 

 

Maandelijkse dorpslunch –         woensdag 7 december, vanaf 12:00 
 

Op 7 december kunt u weer  van een lekker menuutje 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 e-mail marjavanoppenraaij@hotmail.com. 

 

 

 

Advents- en Kerstviering voor zieken en ouderen                              Dinsdag 13 december,  vanaf 14:00 

Op 13 december ’s middags om 14.00 uur is de traditionele bijeenkomst voor zieken en ouderen van ons 

dorp Heilig Landstichting. We beginnen met een kopje koffie en wat lekkers in de Taborkapel. Daarna 

een viering, waarbij de aanwezigen rond het Altaar in de kerk kunnen zitten. Deze viering wordt 

opgeluisterd door ons Gemengd Koor o.l.v. Hanneke van der Grinten en begeleid door organist Frans 

Coerwinkel. Na deze viering is er een gezellig hapje en een drankje.   

Wilt u er ook bij zijn? Neem dan vóór 5 december contact op met Marie-José Feitz van de 

Ziekengroep, tel. 06- 53732413. En heeft u vervoer nodig, zeg het haar en zij zal dit voor u regelen! Er 

wordt uitgezien naar uw komst!  

 

Uw straatcontactpersoon:  

 

In december verschijnt er geen oorbelletje. de eerstvolgende editie verschijnt eind januari 2023. 

 
Tomatensoep 

*** 

Risotto met bospaddestoelen 

*** 

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

Kindje zoeken in de Cenakelkerk                                       Zondag 18 december, vanaf 16:00 

Het traditionele ‘kindje zoeken’ komt er weer aan! Het hartverwarmende programma start om 16:00 uur 

met een kerstconcert in de Cenakelkerk, waarna om 16:30 uur het traditionele kerstspel aanvangt. De 

kinderen gaan samen met Simon op zoek naar zijn weggelopen schaapje. Onderweg wijst een herbergier 

de weg naar een stal. Daar wordt niet alleen het schaapje gevonden…      . Na afloop is er chocolademelk 

en kampvuur op het kerkplein! Deelname is kosteloos, aanmelden is niet nodig. Breng je een zaklantaarn 

of lampion mee? 

 

Herdertjesmis op Kerstavond                                   Zaterdag 24 december, 17:30 – 18:30 

Op Kerstavond is er een speciale Herdertjesmis in de Cenakelkerk. Tijdens deze 

kinderkerstviering wordt het kerstverhaal door kinderen gespeeld en gezongen. Een mooi 

begin van de Kerstdagen.  
 

Logeerhuis De Boeg zoekt vrijwilligers! 
Logeerhuis De Boeg – een fijne plek waar zieke kinderen met hun gezin langere tijd 

kunnen verblijven gedurende de behandeling in het ziekenhuis – heeft plek voor 

nieuwe, warme vrijwilligers! Het Logeerhuis is gevestigd op het terrein van 

Dekkerswald en vormt een rustpunt in de stressvolle periode van opname, 

behandeling of revalidatie. De Boeg werkt met een team van getrainde vrijwilligers. Ze komen op verzoek 

van het gezin in actie. Daarnaast is medische en verpleegkundige zorg dichtbij. Indien gewenst 

ondersteunt onze gespecialiseerde kinderverpleegkundige het gezin bij het omgaan met de ziekte van 

het kind. Lijkt het je wat? Neem dan vrijblijvend contact op met do rpsgenote Marja Weijers (06-22564839) 

of via info@deboegnijmegen.nl 

 

Enquete DAR over nieuwe container   
Sinds een aantal maanden staat in ons dorp een aparte DAR container 

voor luiers en incontinentiemateriaal. In de hele regio is t/m september 

dit jaar al 625 ton materiaal gescheiden door de DAR. Omdat het een 

nieuwe soort afvalstroom is, die sinds 2021 wordt opgehaald, verbetert 

DAR graag waar het kan. Ze zijn heel benieuwd naar uw mening over 

het scheiden van luiers en/of incontinentiemateriaal! Via deze QR code komt u direct bij de vragenlijst!  
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