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We wensen iedereen een gelukkig en positief

2020

Kerst veur kearls
Activiteiten in december
Mooie avond met de Boetners

Sfeervolle kerstmarkt

Leuker en gevarieerder dan de top 2000 is de top 50 van de Heide.

BERICHT VAN BEHEERDER
Door gebeurtenissen , waarbij ik persoonlijk erg ben gekwetst, voel ik me genoodzaakt een aantal taken als beheerder voorlopig neer te leggen.
Als vrijwilliger ( beheerder) vind ik het belangrijk dat er samengewerkt wordt
en je geen tegenwerking ondervind.
Groet Robert Baakman

Dinsdag 21 januari

Dinsdagavond 21 januari 2020

KEUKEN IN HEIDEHUUS.
De kookgroep heeft de keuken in het Heidehuus opgeruimd en overbodige spullen weggezet.
We verzoeken dan ook iedereen die gebruik maakt van de keuken om eigen spullen weer mee terug te
nemen.
Met de beste bedoelingen blijven na een activiteit of feestje soms cake, ijs slagroom of andere
etenswaren in de koelkast liggen ,
Met het gevolg dat we als kookgroep geen ruimte in de diepvries hebben of eerst de koelkast leeg
moeten ruimen.
Ook schaaltjes, bestek en borden graag mee terug naar huis nemen zodat we de keuken schoon en
opgeruimd houden.
Bij voorbaat dank.

Eten met en door de buurt
WANNEER: Vrijdag 31 Januari
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:

Voorgerecht: romige venkelsoep
Hoofdgerecht: gestoofde sperziebonen in kruidige
tomatensaus, rijst en gehaktbal met
satésaus
Dessert: koffie of thee

Opgave: voor vrijdag 24 Januari

Maximale deelname: 25 personen.

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

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,
NI’J-JOARSRECEPTIE: Vrijdag 3 Januari 1 9. 30 uur
DIALECT CAFE:

Dinsdag 21 januari 20. 00 uur

ETEN MET EN DOOR DE BUURT: Vrijdag 31 januari 1 8. 00 uur

We danken de
sponsors weer
voor de mooie
kerstboom buiten.

