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Geslaagd halloween feest
Het halloween feest was weer prachtig aangekleed met veel griezelige effecten
en mysterieuze figuren. Van jong tot oud hebben hiervan kunnen genieten.

MuziekLokaal
De eerste MuziekLokaal stond in het teken van de Achterhoekse popmuziek.
Sjam speelde een aantal jazzy nummers, waarna de Managerz in de stijl van De Dijk
en de Scene los gingen.
Goeie bands die het bezoek meer dan waard waren.

Sinterklaas in het Heidehuus

Op Zaterdag 1 December heeft de Sint met zijn Pieten de kinderen weer blij gemaakt met
een bezoek en een cadeautje.

Publiceren van foto’s
Als u niet wilt dat een foto met u er op in de nieuwsbrief of op internet komt ,kunt u
dat aangeven door een rode sticker bij de bar te halen en zichtbaar op te plakken.
In het Heidehuus hangen hierover ook verschillende briefjes.

Zaterdag 8 december a.s. spelen in het Heidehuus:

The Hilltop Howlers.
Onvervalste rootsmuziek rechtstreeks uit The Boogie Barn; een repetitie schuur gebouwd
uit dikke veldkeien en afgepelde boomstammen die op een diep verscholen plek in de achterhoek staat.
Southern Rock & Soul uit het oosten van het land.
Er zijn nog kaarten verkrijgbaar.
Mail naar: avoorthuysen@outlook.com
Kaarten zijn ook verkrijgbaar aan de deur. Let op: vol = vol !

Workshop Bloemschikken

Op donderdag 13 december en op woensdag 19 december organiseer ik een kerst workshop in
het Heidehuus van 19.30_21.30 uur.
Deze avond brengt iedereen zijn eigen materiaal mee. Kan van alles zijn.
Vaak heb je wel een mooie pot of schaal waar je wat op wil hebben..
Als je je opgeeft via de mail dan zal ik verdere info geven over wat je mee kunt brengen.
De kosten zijn €7.50 inclusief Koffie of thee.
Groeten Sandra Otten
sandrabenjo@gmail.com

Toneelvereniging “De Heide” bakt Oliebollen

Waar ? Bij het Heidehuus
Wanneer? Op 29 en 30 December
Vanaf 11.00 uur verkopen wij deze heerlijke
oliebollen!
Bestellen kan ook bij Dianne Reinders.
Tel: 0314-346333 of
Mail: reindma@planet.nl

Eten met en door de buurt
In December is er geen Eten met en door de buurt.
De eerstvogende maaltijd is Vrijdag 11 Januari 2019.
In de volgende nieuwsbrief komt het menu.

AGENDA
OEFENAVOND BILJARTEN: elke maandag: 20. 00 uur
HILLTOP HOWLERS: zaterdag 8 December
KOFFIEMORGEN; elke zondag van 1 0. 30 uur– 12.30 uur
Kletsen, biljarten, jeu de boulen, boeken lenen,
koffie en een biertje drinken
WORKSHOP BLOEMSCHIKKEN: donderdag 1 3 en woensdag 1 9 december
OLIEBOLLEN BAKKEN: 29 en 30 December

TOP 50 VAN DE HEIDE: zaterdag 29 December.
NIEUWJAARSRECEPTIE: nieuwjaarsreceptie Belangenvereniging Halle-heide

De nieuwe verkeersborden voor het
parkeren zijn gesponsord door
Lentink metaalwaren, daarvoor onze dank.

Ook de kerstboom
die binnenkort weer
buiten gaat schijnen,
is gesponsord door
verschillende bedrijven.

