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Geslaagd vrijwilligersfeest met cabaretier Ernest Beuving

Gezellige volle zaal met goede muziek van CCR. Volgende avond is op 16 november , zie poster verderop in de nieuwsbrief.

Halloween 2019

Dit jaar is er op vrijdag 1 en zaterdag 2 november weer Halloween in de Heide.
De vrijdag staat geheel in het teken van de kinderen.
Het thema dit jaar is 'sprookjes'. Kinderen kunnen met hun (eigen meegebrachte) lampion op
zoek naar verschillende sprookjes, zoals wij van vroeger de vossenjacht kennen. Wanneer de
kinderen alle sprookjesfiguren om een handtekening hebben gevraagd, krijgen zij iets lekkers en
wat te drinken. Deze tocht is voor kinderen tot een jaar of 10.
Voor de stoere jongens en dames die niet zo snel bang zijn, worden de liefdevolle sprookjesfiguren
ingewisseld voor de duistere kanten van de sprookjes. Deze tocht begint 20:00uur en is geschikt
voor de oudere kinderen. Op eigen risico. Deze tocht is voor jongeren tot een jaar of 14jaar.
Op zaterdag gaat het grote Halloween spektakel weer los voor de volwassenen. Het thema dit jaar
is Samhain, een offerfeest. Op 1 november is er geprobeerd om jonge maagden te offeren. Dat is
helaas niet helemaal gelukt en op 2 november zal er gezocht worden naar de ontsnapte maagden,
maar ook naar vervangers, want het ritueel moet volbracht worden. Bij het horen van de bel, moet
u extra alert zijn, dan zullen de Samhain aanhangers extra actief zijn. Deelname vanaf 13 jaar.
Voor alle tochten geldt vooraf aanmelden: activiteiten@heidehuus.nl
Meer informatie is te vinden via Facebook: Halloweenactiviteit Heidehuus.

i.v.m. Halloween is er op zondag 3 november geen koffiemorgen

Eten met en door de buurt
WANNEER: Vrijdag 22 November

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: Bouillon met paddenstoelen
Hoofdgerecht: Kip haasjes (geparkeerde kipfilet), Hasselback
aardappels ,Gekookte groenten ,Rauwkost

Dessert:

Brusselse appeltjes

Opgave: voor vrijdag 15 November
Maximale deelname: 25 personen.

Mail: b.m.lucassen@gmail.com
Tel: 0620525353

Sinterklaas in het Heidehuus.
Op zaterdag 30 november 2019 komen Sinterklaas en Piet in het
Heidehuus om 10.00 uur. Ze blijven tot plusminus half twaalf.
Wilt U deelnemen geef dan Uw kind(eren) op.
Geef even de namen van Uw kinderen, leeftijd en
of het n meisje of n jongetje is door en wat ze lekker vinden.
Omdat Sinterklaas en de Pieten wat met de kinderen willen doen ,
willen we ook graag weten welke activiteit uw kind leuk vindt

1 Dansen,
2 hinkelen,
3 touwtje springen,
4 zingen,
5 hoog springen,
6 verstoppertje
Kosten 3 euro per kind.
Opgave bij Hennie Maatkamp ,of telefoonnr. 0314 631619
Mobiel 06 30752667(mag ook appen) ook via email: benniemaatkamp@online.nl

Het Heidehuus Presenteert :

14 December, aanvang 20 uur
Met in het voorprogramma:

Een avond Bier Bockworst en BoerenRock.
Voorverkoop op zondag tijdens de koffiemorgen

Workshop kerststuk maken
Op woensdag 11 december is er vanaf 1 9. 30 uur een workshop om een kerststuk te maken
in de huiskamer van het heidehuus.

Deze avond krijg je hulp van Sandra en ga je met een leuk zelfgemaakt en
origineel kerst stuk naar huis.
De kosten voor deze avond zijn € 7.50 .
Al het materiaal moet je zelf meebrengen, maar bij opgave krijg je een lijst
met mogelijkheden wat je mee kunt brengen.
Opgeven via: sandrabenjo@gmail.com

KERST VEUR KEARLS
ZATERDAG 21 DECEMBER
Een aovond met völle vleis, bier en lekker dom lullen.
Allenig veur kearls, liefs gehuld in foute kerstkleren

AGENDA:
HALLOWEEN: Vrijdag 1 November voor de kinderen
Zaterdag 2 November voor volwassenen
KLUSSENDAG: Klussendag meehelpen kan altijd
DIALECT CAFÉ: Woensdag 1 3 November 20. 00 uur
TONEELUITVOERING: Donderdag 1 4 en Vrijdag 1 5 November 1 9. 30 uur
MUZIEKLOKAAL: Dag van de Achterhoekse Popmuziek 20. 00 uur
ETEN MET EN DOOR DE BUURT: Woensdag 20 November 1 8. 00 uur.
SINTERKLAASINTOCHT: Zaterdag 30 November 1 0. 00 uur

