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1e Dames- en Kinderkledingbeurs
in Halle-Heide
Vrijdagavond 11 oktober van 19.00
tot 21.30 uur is de 1 e editie van
de dames- en kinderkledingbeurs in
het Heidehuus. Halle-Heideweg 22
te Halle-Heide.
Met zomer- en winterkleding vanaf
maat 92. Garderobe nog niet
compleet? Kom lekker rondneuzen.
Ook kun je je eigen kleding hier weer
verkopen.
Dit doen wij voor jou. verdere info is
te vinden op onze facebooksite:
Kinder en Dames kledingbeurs HalleHeide of bel: 0314-785337
Kom ook kijken op 11 oktober of er
ook iets voor jou te vinden is.
Entree €1,-

Eten met en door de buurt
WANNEER: Vrijdag 18 Oktober

1 8. 00 uur
18.30 uur aan tafel

WAAR: Heidehuus
KOSTEN:

€ 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:

Voorgerecht: gegrilde courgettesalade
Hoofdgerecht: lasagne met zalm
Dessert: semifreddo met fruit en chocolade

Opgave: voor vrijdag 11 Oktober
Maximale deelname: 25 personen.

Mail: fam.lucassen@planet.nl
Of: b.m.lucassen@gmail.com
Tel: 0620525353

Nieuws uit het MuziekLokaal
Binnenkort gaan we alweer het 4e jaar in, en zoals overal, verandert er ook bij het MuziekLokaal
wel eens wat.
De belangrijkste veranderingen zijn:


In plaats van de vrijdag- gaan we naar de zaterdagavond.



Daar we de wat betere, en veelal duurdere, bands proberen binnen te halen,
Wordt er een entree van 5 euro gevraagd.



Alleen op de Dag van de Achterhoekse Popmuziek (DAP) wordt een vrijwillige
bijdrage en dus geen entree gevraagd.



Er worden géén gehaktballen meer verkocht, in plaats daarvan is er wat te
knabbelen.

Voor zaterdag 26 oktober staat Callahan Clearwater Revival op het programma.
Hiermee hebben we een topper in huis gehaald. Ze speelden al eens op de Zwarte Cross en waren
dit jaar te zien op Huntenpop en op het Stadsfeest in Doetinchem.
In de volgende Nieuwsbrief meer over het komend seizoen. Je kunt al vast de volgende data

noteren:

16 november (DAP), 29 februari en 25 april.

Klussendag
De najaars klussendag is op ZATERDAG 9 NOVEMBER
We hopen weer op genoeg vrijwilligers om alles te kunnen doen.
Graag opgeven voor zaterdag 26 oktober , zodat er een planning gemaakt kan worden.
mail: fam.lucassen@planet.nl

Of: b.m.lucassen@gmail.com
tel: 0620525353
Werkzaamheden o.a:
Afdak :tussen berging en Miva

Aanleg stopcontact en verlichting

Aansturing zonwering opdelen

Schilderwerk binnen nalopen en bijwerken

Buitenbanken behandelen

Ramen zemen buiten

Eventueel plein vegen

Kookplaat en oven inbouwen

Verzorgen van de catering

op vrijdag 13 december organiseren we een bijeenkomst
van 18.00 uur tot 21.00 uur.
Informatie volgt nog.

Rianne van der Wal
En Toen Uitvaartverzorging
0641838500
Www.entoenuitvaartverzorging.nl

ALVAST NOTEREN IN DE AGENDA:

KERST VEUR KEARLS
ZATERDAG 21 DECEMBER
Nadere informatie volgt nog

AGENDA:
OEFENAVOND BILJARTEN: elke maandag: 20. 00 uur
elke donderdag : vrouwen 19.00 uur
KOFFIEMORGEN; elke zondag van 1 0. 30 uur– 12.30 uur :
Kletsen, biljarten, jeu de boulen, boeken lenen,
koffie en een biertje drinken
DAMES EN KINDERKLEDINGBEURS: Vrijdag 1 1 oktober 1 9. 00 uur
ETEN MET EN DOOR DE BUURT: Vrijdag 1 8 Oktober 1 8. 00 uur.
MUZIEKLOKAAL: CCR: Zaterdag 26 Oktober 20. 00 uur
KLUSSENDAG: Zaterdag 9 November

