Uitgave van de Stichting Dorpshuis Halle-Heide

Kinderkleding en speelgoedbeurs

nr. 21 september 2017

Schilderwerk:
Op zaterdag 16 september willen we starten met
het schilderen van de buitenboel, met een vervolg
op zaterdag 23 september.
Om dit voor elkaar te krijgen hebben we nog wat
meer hulp nodig.
In die weken kan er, in overleg, ook door de week
geschilderd worden.

De kinderkleding en speelgoedbeurs is op

7 oktober
Van 10.00 tot 13.00 uur
Kleding: maat 68 t/m 176
Verdere informatie, wat betreft stickers ophalen
kleding brengen etc, volgt via onze Facebooksite:
Kinderkleding en speelgoedbeurs Halle-Heide

Heb je tijd, al is het maar voor een morgen of een
middag neem dan contact op:
Fam.lucassen@planet .nl of tel nr: 06-20525353

Uitnodiging vrijwilligersfeest

Scorebord jeu de boules baan

Volgende week worden de uitnodigingen voor het
vrijwilligersfeest op 7 oktober verstuurd.

Zondag 3 september werd onder prachtige
weersomstandigheden het nieuwe scorebord van
de jeu de boules baan onthuld.

Iedereen die dit jaar een bijdrage heeft geleverd wordt uitgenodigd.
We hopen niemand te vergeten, maar mocht u
geen uitnodiging krijgen en toch vrijwilligerswerk
gedaan hebben neem dan even contact op:
tel: 06-20525353

Muzieklokaal
Nu het Heidehuus een jaar draait, moest het er maar eens van komen; de ideeën om, op muziekgebied, wat te organiseren waren er al wel,maar concreet er mee aan de slag gaan kwam er nog niet
van. Daar gaat vanaf oktober verandering in komen.
Na overleg, was er een budget beschikbaar om met een aantal avonden gedurende het winterseizoen te starten.
Vanaf oktober, tot en met april zal er iedere laatste vrijdagavond van de maand een optreden
zijn.
De meeste optredens zullen akoestisch of semi-akoestisch zijn; dat biedt de mogelijkheid om zowel een praatje als een dansje te maken.
Allerlei muziekstijlen komen aan bod, van Nederlandstalig, dialect, pop, blues, country, folk, rock
en roll tot jazz.

Gekozen is voor de naam Muzieklokaal, daar gestart wordt vanuit het eerste lokaal (de huiskamer), en er veelal lokale bands zullen optreden.
Als entree wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Opgetreden wordt tussen 20.00 uur en 24.00 uur. Wie er optreden, wordt via de nieuwsbrief bekendgemaakt, maar ook via flyers,
Tevens gaan we proberen om o.a. via bandjes kieken, geregeld in het Contact te staan.
Ik kan alvast verklappen dat op 27 oktober NODOX
zal optreden met covers uit de 60er en 70er jaren.
Via youtube: radio Ideaal krijg je een aardige indruk
van wat deze (al wat oudere) heren zoal in huis hebben.

Ook doen we dit jaar weer mee aan de Dag van de Achterhoekse Popmuziek, op 18 november, voor
deze avond hebben we Bad Timing kunnen strikken: drie jonge gasten uit Lichtenvoorde en Zieuwent. De volgende nieuwsbrief hoor je hier meer over.
Mocht je meer informatie willen, of suggesties hebben voor optredens: robertbaakman@live.nl

Eten met en door de buurt
WANNEER:

woensdag 20 september 18.00 uur
18.30 uur aan tafel

WAAR:

Heidehuus

€ 6,50 p.p. exclusief drank

KOSTEN:

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

Hoofdgerecht: Aardappels met spek en karnemelksaus.
Bruine bonen , sperziebonen en sla
Uien en bieslook
Dessert: fruit

Opgave: voor donderdag 14 september mail: fam.lucassen@planet.nl
Tel: 06-20525353

Maximale deelname: 25 personen.

KOFFIEMORGEN
Elke zondag: van 1 0. 30 uur-12.30 uur.
Kletsen, biljarten, jeu de boulen, boeken lenen, koffie en een biertje drinken.

