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Vrijwilligersfeest geslaagd
Dankzij het optreden van Firma Weijland en het heerlijke buffet

Jeu de boules
Er was afgesproken, om tot aan het einde van de zomertijd te jeu de boulen: iedereen heeft er zo'n
plezier in dat we , ijs en weder dienende, gewoon doorgaan.
Dus heb je zin om eens een balletje mee te gooien, dat kan op woensdagmiddag om 14.00 uur, of op
zondagmorgen om 10.30 uur.

MuziekLokaal
Na de eerste geweldige avond met NODOX is nu de beurt aan BAD TIMING.

De band bestaat uit drie jonge mannen.
Het trio wordt gevormd door:
Maurice Paul, Mart Hillen en Glenn Lansink.
Typerend voor Bad Timing is de meerstemmige zang, gebruik van verschillende instrumenten en een
breed repertoire aan herkenbare muziek, van nieuw tot oud uit de meest uiteenlopende genres.
Queen, Acda en de Munnik , Mumford and Sons, Dooby Brothers
Ook instrumentale nummers komen er bij. Om een indruk te krijgen: luister en kijk even naar:

https://www.youtube.com/watch?v=9HcYXnX6yeg

Vraag: wie kent iemand die de piano in
Het Heidehuus aan
een kritische blik wil
onderwerpen , zodat
wij weten wat we er
mee kunnen.

Yogalessen in het Heidehuus
Op de woensdagochtenden 1, 8, 15, 22 en 29 november 2017 geeft Nel de Boer
"Yogalessen vanuit ontspanning" in het Heidehuus.
Een serie van 5 lessen voor € 50,-. Meer informatie en opgave 06-28922260 of
ndeboer1949@kpnmail.nl .

Eten met en door de buurt
WANNEER:
WAAR:
KOSTEN:

woensdag 22 november
Heidehuus

18.00 uur
18.30 uur aan tafel

€ 6,50 p.p. exclusief drank

Voor iedereen die geen zin heeft om te koken ,
gezellig met anderen wil eten, er even uit wil of wat dan ook!
Menu:

Hoofdgerecht:
Dessert:

Malse rundertong met champignonsaus, aardappelpuree
en frisse witlofsla
toetje met pistachenoten

Opgave: voor woensdag 15 november (niet later ivm inkoop tong)
mail: fam.lucassen@planet.nl
Tel: 06-20525353
Maximale deelname: 25 personen.

In December is er geen Eten met en door de buurt . i.v.m. de vele feestdagen.

Woensdag 29 november en donderdag 30
november van 17.00 uur tot 19.00 uur
eten met En Toen.

Sinterklaas in het Heidehuus
Op zaterdag 2 december komt Sinterklaas
van 10 tot 12 uur in t Heidehuus.
Opgave voor 27 november
Bij H.Maatkamp 0314631619
Kosten 2,50 euro per kind.
Mvrgr
Hennie Maatkamp

In April heb ik een uitvaartbeurs georganiseerd en
iedereen die was uitgenodigd om daar aan deel te
nemen heeft een donatie gegeven voor het goede
doel.
Het goede doel dit jaar is : eenzame ouderen een
etentje aan bieden. Mensen rondom de Heide
die alleen, op leeftijd of nog een partner hebben,
worden uitgenodigd om samen te komen eten in het
Heidehuus. Gewoon gezellig met elkaar samenzijn.
Het zou fijn zijn dat je komt. Kortom, ken jij, of
voel jij je geroepen om hieraan deel te nemen
dan kun je contact opnemen met
En toen Uitvaartverzorging
06-41838500

Kerst Workshop
Hallo allemaal, op donderdag 14 december vanaf 19.30 uur, en vrijdag 15 december vanaf 1 4. 00 uur
organiseer ik weer een kerst workshop in het Heidehuus.

Deze dagen wil ik jullie graag helpen met het maken van een mooi kerststuk voor thuis.
Je dient je eigen materiaal mee te nemen, er is veel moois te vinden in de tuin.
En je hebt thuis vast een schaal of pot waar je graag wat op wilt maken, maar nog geen idee hebt wat.
Dan help ik je graag wat moois te maken.
De kosten voor de workshop zijn 7.50 euro, incl. koffie of thee.
Als je, je op hebt gegeven volgt t.z.t. verdere info via de mail.
je kunt je opgeven via sandrabenjo@gmail.com
Groeten Sandra Otten

AGENDA
TONEELUITVOERING: donderdag 2 en vrijdag 3 november. aanvang: 1 9. 30 uur
TROLLENTOCHT: zaterdag 4 november. aanvang: 1 9. 00 uur.

KRENTENBROOD SCHIETEN: zaterdag 1 1 november. aanvang: 20. 00 uur
.MUZIEKLOKAAL: zaterdag 1 8 november met de band BAD TIMING . aanvang: 20. 00 uur
vrijdag 24 november met de band PUREE. aanvang : 20.00 uur
ETEN MET EN DOOR DE BUURT: woensdag 22 november. aanvang: 1 8. 00 uur
EN TOEN DINER VOOR OUDEREN: woensdag en donderdag 29 en 30 november
aanvang: 17.00 uur
SINTERKLAAS: zaterdag 2 december . aanvang 10.00 uur.

WORKSHOP BLOEMSCHIKKEN: donderdag 1 4 en vrijdag 1 5 december.
aanvang 19.30 uur en 14.00 uur
KOFFIEMORGEN; Elke zondag: van 1 0. 30 uur-12.30 uur.
Kletsen, biljarten, jeu de boulen, boeken lenen, koffie en een biertje drinken

