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Buurtbarbecue
De buurtbarbecue op zondag 23 juni hebben we laten vervallen
wegens te weinig aanmeldingen. De kookgroep is nog in beraad of
we later dit jaar nog een barbecue organiseren.

PLANTEN RUILBEURS
Wij willen een planten ruilbeurs organiseren op zondag 29 september .
Heb je planten over gooi ze niet weg maar bewaar ze voor de ruilbeurs.
Meer informatie volgt t.z.t

Eten met en door de buurt
WANNEER: Vrijdag 26 juli
WAAR: Heidehuus

KOSTEN:

1 8. 00 uur
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:Hoofdgerecht: “Poolse Duif” gevulde kool rolletjes met
rode saus.
Dessert: Verrassingstoetje
Opgave: voor vrijdag 19 juli
Maximale deelname: 25 personen.

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

Natuurlijke Belevingen
Deze zomer start er een bijzonder traject waarin ik je samen met Agnes Snelooper-Konijnenbelt van Topaas Coaching mee de natuur in neem. We wandelen in 5 verschillende sessies vanuit de zomer, de herfst in en sluiten net voor
het begin van de winter af. We gaan zien hoe het licht veranderd, hoe de natuur van buiten naar binnen keert, hoe het
voelt om van zomerwarmte naar herfst kleuren en geuren te gaan om uiteindelijk de frisheid van begin winter te gaan
ervaren.
Start 9 juli, opgeven kan tot en met 5 juli 2019. Er zal 1 datum (15 oktober) in deze reeks veranderen. De aanpassing
zal binnenkort worden vermeld op de website.
Meer info op www.deijkpraktijk.nl en www.topaascoaching.nl.

Hartelijke groet,
Natasha Eikenhorst

In de huidige maatschappij treffen wij ons geregeld aan in een jachtig bestaan, in een
tijd- en energie vragende omgeving.
Het vinden van tijd voor jezelf is bijkans haast een onmogelijke opgave.
Je voelt dat je meer beweging nodig hebt, meer aandacht wil schenken aan jezelf.
Een manier om lichaam en geest te voeden. Hoe doe je dat en waar begin je dan?
Om antwoorden te vinden op deze vragen, organiseren wij speciaal voor jou op 14
september een dag waarin jij bewustwording over binnen en buiten mag gaan ervaren.
Wij ontmoeten jou graag.
Groetjes Agnes en Natasha

AGENDA
OEFENAVOND BILJARTEN: elke maandag: 20. 00 uur
elke donderdag : vrouwen 20.00 uur
KOFFIEMORGEN; elke zondag van 1 0. 30 uur– 12.30 uur
Kletsen, biljarten, jeu de boulen, boeken lenen,
koffie en een biertje drinken
FIETSTOCHT HALLE-HEIDE: zondag 21 juli
NATUURWANDELTOCHTEN: start 9 juli
ETEN MET EN DOOR DE BUURT: vrijdag 26 juli

