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Halloween was weer een
succes voor de kinderen
en de volwassenen

De Dag van de Achterhoekse popmuziek was gevarieerd gevuld met een
Leuke 3 mans formatie en een hardrockband.

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

In December is er geen
Eten met en door de buurt
We beginnen weer met een nieuw seizoen in Januari

Bier ,Braadworst en Boerenrock.
In Het HeIdeHuus… 14 DECEMBER

Met In Het ……..
Voorprogramma

Deur open vanaf 20 uur.
Kaarten zondagochtend. € 10,In Het HeIdeHuus bIj de koffIeocHtend….
Entree aan de kassa: €12,50

We gaan er 28 December weer voor…
De enige echte TOP 50 Van Halle-Heide.
Uiteraard hopen we dat iedereen net zo enthousiast meedoet als
vorig jaar.
Geef je persoonlijke top 5 door voor…..
22 DECEMBER!!!
Je lijstje kun je sturen naar.
Jan Heusinkveld
bru00000@planet.nl
We beginnen op 28 december om 20:30 te draaien
zaal is open om 19:00 uur.

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 naar reindma@planet.nl

Achterhoek Bevrijd

Promotie
Wij zijn voor het promotieteam van Achterhoek Bevrijd op zoek naar mensen die op de kerstmarkten in de buurt willen staan. Hierbij is het doel het project kenbaar te maken aan het publiek en het verkopen van kaarten aan belangstellenden. Voor promotiemateriaal wordt gezorgd.
Heb je interesse en wil jij je wel een paar uur inzetten om de herdenking levendig te houden?
Meld je dan nu aan via: pr@achterhoekbevrijd.nl

Sponsors zoeken
Voor het sponsorteam zijn wij op zoek naar mensen die bedrijven willen benaderen voor sponsoring van Achterhoek Bevrijd. Praat jij makkelijk en heb je tijd om bedrijven te benaderen, dan
zijn wij op zoek naar jou! Heb je een groot netwerk of wil jij zelf weten welke mogelijkheden er
zijn voor sponsoring, mail dan naar sponsor@achterhoekbevrijd.nl

Vrijwilligers
Daarnaast zoeken wij nog vrijwilligers om voor, tijdens en na het evenement te helpen.
Wil je weten wat je zou kunnen doen of wil je graag meer informatie, laat het ons weten
via info@achterhoekbevrijd.nl

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,
WORKSHOP BLOEMSCHIKKEN: Woensdag 1 1 December 19.30 uur
KERSTMARKT: Vrijdag 1 3 December 1 8. 00-21.00 uur
DE BOETNERS: Zaterdag 1 4 December 20. 00 uur
KERST VEUR KEARLS: Zaterdag 21 December 1 9. 30 uur
TOP 50 VAN DE HEIDE: Zaterdag 28 December 1 9. 00 uur
NI’J-JOARSRECEPTIE: Vrijdag 3 Januari 1 9. 30 uur

OLIEBOLLEN VERKOOP: 29 en 30 December

