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Schilderwerk buitenboel
Dankzij alle hulp zit de buitenkant van het Heidehuus weer goed in de verf.
Het is nog niet helemaal klaar , maar de winter kan het doorstaan.
Dank aan de Heidesmid dat we voor het hoogste puntje de hoogwerker konden lenen.

Workshop bloemschikken
op woensdag 11 oktober ga ik weer bloemschikken in het heidehuus.
Ik wil jullie helpen met het maken van een gevulde kalebas/pompoen.
heb je zelf andere ideeën, dan mag dat natuurlijk ook.
De kosten voor deze avond zijn 7.50 euro incl. koffie of thee.
Interesse? geef je op via de mail. sandrabenjo@gmail.com. en je ontvangt verder informatie.
groeten Sandra Otten

MuziekLokaal
Laat deze gezellige avond niet aan je voorbij gaan !

Halloween in het Heidehuus
Griezelen voor volwassenen : 28 oktober, opgave voor 21 oktober
Voor kinderen : 4 november, opgave voor 21 oktober

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

vrijdag 20 oktober 18.00 uur
Heidehuus

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:

Vooraf: Soep
Hoofdgerecht: potato frittata: ovenschotel van zoete aardappel, spinazie,
Kaas en ei.
Dessert: Griesmeel met bramensap

Opgave: voor zaterdag 14 oktober
Maximale deelname: 25 personen.

mail: fam.lucassen@planet.nl
Tel: 06-20525353

HEB JE EEN IDEE VOOR EEN ACTIVITEIT IN HET HEIDEHUUS
NEEM DAN CONTACT OP MET:
activiteiten@heidehuus.nl

AGENDA
KINDERKLEDING EN SPEELGOEDBEURS: zaterdag 7 oktober aanvang: 1 0. 00 uur
VRIJWILLIGERSFEEST: zaterdag 7 oktober aanvang: 1 7. 30 uur
KOFFIEMORGEN; Elke zondag: van 1 0. 30 uur-12.30 uur.

Kletsen, biljarten, jeu de boulen, boeken lenen, koffie en een biertje drinken.
MUZIEKLOKAAL: vrijdag 27 oktober met de band NODOX. Aanvang: 20. 00 uur
HALLOWEEN: zaterdag 28 oktober aanvang: 20. 30 uur
TROLLENTOCHT: zaterdag 4 november aanvang: 19.00 uur
ETEN MET EN DOOR DE BUURT: vrijdag 20 oktober aanvang: 1 8. 00 uur
TONEELUITVOERING: donderdag 2 en vrijdag 3 november: aanvang 1 9. 30 uur

