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The Marshalls speelden de sterren van de hemel
Tijdens MuziekLokaal op Zaterdag 22 Februari

Het publiek vermaakte zich uitstekend

Kinder kookmiddag
Op Woensdag 4 Maart wordt voor de 2e
keer een kinder kookmiddag gehouden
o.l.v. Erna Eenink.
De kinderen hebben zich via school op
kunnen geven .
om 14.00 uur beginnen ze , met hulp van 4
volwassenen met het bereiden van een
volledig 3-gangen menu voor 2 genodigden
per kind.

Ouders, oma’s en opa’s zijn om 17.00 uur
uitgenodigd om te kunnen genieten van al
het lekkers wat ze gemaakt hebben.

Heel Heide Bakt
Zaterdag 7 Maart is de 2e editie van Heel Heide Bakt.
Naast de volwassen inzendingen hebben we nu ook een aantal kinderen
die koekjes bakken.

Publiek is welkom om de taarten en koekjes te beoordelen voor de publieksprijs en
om de taarten te proeven en recepten uit te wisselen.
18.30 uur-19.00 uur is het inleveren van de taarten en koekjes.
Om 19.00 uur begint de jurering. Als de bakkers en het publiek de taarten en koekjes hebben beoordeelt kan er geproefd worden.
De prijsuitreiking is om 20.30 uur.

Voor het publiek is de entree € 2,00

Winnaars van vorig jaar met de jury

Eten met en door de buurt
WANNEER: Vrijdag 13 Maart
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: Mosterdsoep
Hoofdgerecht: Stampot van gemengde groenten met
rundervink of saucijsje
Dessert: Fietse keugeltjes pap

Opgave: voor vrijdag 6 Maart

Maximale deelname: 25 personen.

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

Nog een kleine 7 weken tot het openluchtspel. kaarten voor het
openluchtspel zijn behalve op de site ook te koop bij de Heidesmid,
Rene Teerink en the Readshop (zie website. Achterhoek bevrijd).

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,
KINDER KOOKMIDDDAG: Woensdag 4 Maart 1 4. 00 uur
HEEL HEIDE BAKT: Zaterdag 7 Maart 1 8. 30 uur /1 9. 00 uur
ETEN MET EN DOOR DE BUURT: Vrijdag 1 3 Maart 1 8. 00 uur
STRÖPERSTOCHT: Vrijdag 20 Maart 20. 00 uur
DIALECT CAFE: Dinsdag 24 Maart 20. 00 uur
PAASBRUNCH: Zondag 5 April 1 1 . 30 uur. Opgave: b. m. lucassen@gmail. com

