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Het Plein

Spelcafé

Zoals bekend hebben we € 2000,- te besteden aan het opknappen van het plein.
Om dit in het voorjaar tot uitvoer te brengen willen we graag weten welke wensen en
ideeën hierover leven. Mail ons met
suggesties voor de aankleding.
info@heidehuus.nl.
Tot eind Februari zijn alle ideeën welkom.

Op Zondag 19 Februari is in het Heidehuus een
spelmiddag met spelen als: Darten, sjoelen, stok
vangen, cryptogrammen en puzzels. Hieraan kan
door jong en oud deelgenomen worden. Er is een
competitie aan verbonden zodat de 1e drie
winnaars met een prijs naar huis gaan.
Toegang is € 1,- p.p.
De middag is van 14.00 uur– 17.00 uur.

Plantenbeurs

Activiteiten
Elke eerste dinsdag van de maand van
20.00 uur-20.30 uur kunnen nieuwe activiteiten met het bestuur besproken worden.
Kom gerust langs.

Er zijn plannen om in het voorjaar een tuinbeurs
te organiseren. Om hier concreet invulling aan te
geven zijn we op zoek naar ideeën. Ook mensen
die mee willen helpen organiseren zijn van harte
welkom. Melden van ideeën en/of opgeven voor
hulp voor 14 Februari bij Els Buunk of Marleen
Baakman. elsbuunk@hotmail.com; marleenbaakman@live.nl

KOFFIEMORGEN
Op 12 Februari is er weer een gezellige koffiemorgen: van 10.30 uur-12.30 uur.
Kletsen, biljarten koffie en een biertje drinken.

Eten met en door de buurt
vrijdag 24 Februari 1 8. 00 uur inloop
18.30 uur aan tafel
WAAR: Heidehuus
KOSTEN: € 6,50 p.p. exclusief drank

WANNEER:

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

Hoofdgerecht: Bruine bonen in kruidensaus met aardappelpuree
Dessert: Bitterkoekjes trifle
Opgave: voor 20 Februari: mail: fam.lucassen @ planet.nl
Tel: 0620525353
Maximale deelname: 25personen.
Problemen met vervoer: bel dan Rianne van de Wal: tel: 0645041704
€ 1,50 enkele reis

Donateurschap

Jeu-de-boules

Na de eerste hectische maanden na de
opening is er nu ruimte om werk te maken
van het donateurschap.

A.s. donderdag 2 Februari van 20.00 uur–21.00
uur is er overleg over het opstarten van het
jeu-de boules. Voor informatie en opgave kunt u
terecht bij Bert Wisselink: 0314-631441
bertenhenniewisselink @kpnmail.nl of bij Robert
Baakman:06-34626152 robertbaakman@live.nl.

Degenen die in het verleden hebben aangegeven wel donateur van het Heidehuus te
willen worden krijgen hierover binnenkort
een schrijven .
Mocht u geen bericht ontvangen en/of wilt
u donateur worden van het Heidehuus neem
dan contact op met Erwin Wolsink:
knislow@planet.nl

Nog één ruimte te huur
Van de acht beschikbare ruimtes in het
Heidehuus zijn er nu zeven verhuurd. De laatste
ruimte van 12 m² is nog beschikbaar voor €10,per m². Zeg het voort.
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