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Zeer geslaagde buurtbarbecue
Met een deelname van 62 personen was deze 1e editie van de buurtbarbecue goed bezet.
Voor nieuwe buurtgenoten was dit een fijne manier om kennis te maken met de buurt.
Na de inkopen op vrijdag, is er zaterdag door de verschillende koks hard gewerkt aan de
verschillende salades en vleesschotels.
Met het opzetten van de tenten regende en waaide het nog
erg hard maar tegen de tijd dat de barbecue kon beginnen
kwam de zon steeds meer tevoorschijn.

Eten met en door de buurt

WANNEER:

vrijdag 18 augustus 18.00 uur
18.30 uur aan tafel

WAAR:
KOSTEN:

Heidehuus
€ 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: visschotel met spaghetti
3 soorten vis: kabeljauw, garnalen en zalm
Spaghetti met groenten en witte saus
rauwkostsalade
Dessert: sinaasappel vla flip met choco sticks

Opgave: voor 15 augustus mail: fam.lucassen@planet.nl
Tel: 06-20525353

KOFFIEMORGEN
Vanaf nu is het Heidehuus elke zondag open : van 1 0. 30 uur-12.30 uur.
Kletsen, biljarten, jeu de boulen, boeken lenen, koffie en een biertje drinken.

Geleide meditatie

Schilderwerk

Dinsdagavond 29 Augustus gaan wij weer
beginnen, met een blok van 4 avonden
"

Geleide Meditatie

".

Dinsdagavond 29 Augustus
Dinsdagavond 12 September
Dinsdagavond 26 September

Dinsdagavond 10 Oktober
Aanvang 19.30 uur tot 21.00 uur

Bijdrage € 50.00 euro incl thee en wat lekkers.
Graag de eerste les voldoen.
Opgave via : Michelle6pera@gmail.com /
06-52 60 75 88

De binnenkant van het Heidehuus zit prima in de
verf, nu is het tijd om de buitenkant aan te
pakken.
In September willen we een start maken met het
verven van de buitenkant.
Wie wil ons daarbij helpen?
Opgave : fam.lucassen@planet.nl
of tel. nr: 06-20525353
De werkzaamheden worden in overleg gepland.

Mini-oerol 10 september.
Even ter herinnering: er wordt dan een fietsroute
langs verschillende optredens georganiseerd.
Er zijn al genoeg aanmeldingen voor locaties binnen en een paar optredens. Hier kan nog wel wat
meer bij: Heb je een mooi verhaal: zelf verzonnen
of uit een boek of kun je een instrument bespelen,
een toneelstukje opvoeren of bv. een goocheltruc:
Geef je dan op bij Hans Wisselink :

hanswisselink@hotmail.com
Liefst deze week, want vrijdag wordt er geïnventariseerd welke optredens er zijn en kunnen er
ook combinaties gemaakt worden.

Agenda :
Nu elke zondag: Koffiemorgen 1 0. 30 uur
18 augustus: eten met en door de buurt
7 Okt: Niet Vergeten: Vrijwilligersfeest

