
 

 

         

 

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

 

 

Een stel stevige armen en benen zonder hoogtevrees gevraagd!  
 

Vanuit NL Doet heeft de Dorpsvereniging een subsidie ontvangen voor de aanleg van 

een Kabouterpad. Het wordt een heerlijke wandeling voor jong mét oud, waarbij samen 

al wandelend gezocht kan worden naar kabouters langs het uitgestippelde wandelpad 

in het bos.  

 

Om de kabouters stevig en voor jaren goed in de bomen te krijgen, zijn we op zoek 

naar tenminste vier vrijwilligers die kunnen helpen met het dragen van de ladder, én 

die de ladder op durven tot wat grotere hoogte.  

 

Uitvoering is gepland op 10 maart, tussen 15:00 – 16:30 uur. Welke helden melden 

zich aan? Stuur een mailtje naar jaapfesten@gmail.com 

 

Maandelijkse dorpslunch –                  woensdag 1 maart, vanaf 12:00 
 

Op 1 maart 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. 

 

 

Paaseieren zoeken en smokkelen                                                                      zondag 9 april, 11:00 – 12:00 
 

Voor alle kinderen organiseert ons Oranjecomité op 1e Paasdag weer het paaseitjes 

zoeken! We verzamelen om 11:00 uur in de speeltuin. Daar gaan we samen paaseieren 

zoeken, of smokkelen! Zet t alvast in de agenda. Aanmelden is niet nodig en gezellig is 

het altijd! 

 

           Uw straatcontactpersoon:   

 
 

 

 
 

Deventer mosterdsoep 

*** 

Hutspot met Gelderse rookworst en jus 

*** 

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

 

Wandelprogramma HLS – Voorjaar 2023 
 

In het voorjaar willen we het vrijdagmiddag Wandelprogramma in de HLS weer opstarten. Als vanouds 

verzamelen we op onderstaande data om 14.00 voor het Dorpshuis De Bosduivel. Elke keer is er een 

ander thema en een andere inleider. We drinken na afloop samen met de inleider(s) koffie/thee in het 

dorpshuis. 

 

Programma* 

24 februari  Hoe dieren het doen?     o.l.v. Helen v.d. Ven 

17 maart  Klooster Nebo (kapel)     o.l.v Frans Geertsen 

24 maart  Graven founders HL en Hemelvaartskoepel  o.l.v. Leo Ewals 

28 april  Verzetshelden Orientalis     o.l.v. Helen v.d. Ven 

12 mei  Audiotour en rondleiding buiten Cenakelkerk  o.l.v. Jan Spanhoff 

26 mei  Tuintje Orientalis Nazareth     o.l.v. Vera Mattijssen 

9 juni   Voedselbos Carmel      o.l.v. Marian Habets 

23 juni  Bloemenweide overzijde Nijmeegse baan   o.l.v. Helen v.d. Ven 

 

Nader info over de wandeling volgt via Oorbelletje, Vereniging 50+ en de Dorpsvereniging. Kosten zijn 

€3 per keer en €10 voor 5 keer. Niet opgemaakte tegoeden worden verrekend. U kunt zich opgeven voor 

de wandelingen bij Annelies van Gunst via: anneliesvgunst@gmail.com. 

 

Wandelplatform HLS 
Voor iedereen in ons dorp is er sinds enige tijd het Wandel Platform HLS in Whatsapp. Het is bedoeld om 

anderen uit te nodigen mee te wandelen. Je kunt je aanmelden door je naam en mobiel nummer door te 

geven aan de beheerder van het Platform via: bobsmulders@hotmail.com. 

 

Zodra je op het Platform bent aangemeld kun je eenvoudig een berichtje erop zetten dat je wilt gaan 

wandelen op een bepaalde tijd en dag en vragen wie er mee willen wandelen. Anderen op het platform 

lezen dit en kunnen bij je aansluiten zodat je met een groepje kunt gaan wandelen. Hoe meer mensen 

zich aansluiten hoe groter de kans is dat je met meerdere een wandeling kunt maken en je dus niet alleen 

het bos in hoeft of alleen een ommetje maakt door het dorp. 

 

Namens de Wandelgroep, 

Annelies, Bob, Els, Helen en Josine 

 

Dorpsbibliotheek is heropend! 
Na enkele jaren van stilte heeft de biebgroep besloten weer in actie te komen. Inmiddels is alles weer 

opgeruimd en staan de boeken op alfabetische volgorde. De Dorpsbibliotheek is geopend als er een 

activiteit is in De Bosduivel en dan kunnen er boeken geleend worden. Één uitzondering: zaterdagmorgen 

is de bibiotheek dicht i.v.m. de Yoga, gezien de noodzakelijke stilte. Meer informatie is binnenkort terug 

te vinden op de site van de dorpsvereniging. Veel leesplezier! 
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