Nieuwsbrief
Uitgave van de Belangenvereniging en het Heidehuus Mei 2022

100 jaar jubileum Heideschool in beeld
Wethouder Blaauw aan het woord
Opening door Ab Wisselink

Serenade

Nostalgische foto

Hamburgerbakkers

Pub Quiz
Winnaars Pub quiz

Dolk 279
Roven 249
Joop 215

Beste leden van de belangenvereniging

BELANGENVERENIGING HALLE HEIDE
ORGANISEERT OP ZONDAG 26 juni 2022 EEN GRATIS DAG VOOR OUDEREN.
(veur iederene die old is en zich nog jong vuult) en lid is van de BVHH
Aanvang 10.30 uur
Programma: Grote verrassing
Voor eten en drinken wordt gezorgd.
Aanmelden: tel 06 20 50 18 60 of email benniemaatkamp@online.nl
Of ai mien tegenkomt kuj t gewoon zeggn dai komt.
Met vriendelijke groet
Ab Wisselink

Ook het Heidehuus is weer 1 van de locaties van de kunst4daagse Bronckhorst.

Alle informatie is te vinden op de website.

Eten met en door de buurt
WANNEER:

vrijdag 20 mei

18.00 uur inloop
18.30 uur aan tafel

WAAR:
KOSTEN:

Heidehuus
€ 7,50 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: Thaise Kippensoep met kokos
Hoofdgerecht: Thaise curry met rijst
Dessert: Tarte Tartin met een oosterse twist en bolletje vanille ijs.

Opgave:

voor vrijdag 13 mei

mail: b.m.lucassen@gmail.com
Tel: 06-20525353

Maximale deelname: 25 personen.

Vanwege de vakantie verschijnt er in juni geen nieuwsbrief , wel is er
“eten met en door de buurt”
Opgave: bij : henniemaatkamp@icloud.com

Eten met en door de buurt
WANNEER:

vrijdag 17 juni:

18.00 uur inloop
18.30 uur aan tafel

WAAR:
KOSTEN:

Heidehuus
€ 7,50 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: Zomers soepje
Hoofdgerecht: Andijvie stamppot met worst en speklap
Dessert: trifle

Opgave:

voor vrijdag 10 juni: mail: henniemaatkamp@icloud.com
Tel: 06-30752667

Maximale deelname: 25 personen.

