
   

     

 

 

  

Evenementenkalender Heerlijke Streken 

Najaar 2019 

Pubquiz 
Tof pubquiztournooi bij Heerlijke Streken. Onder leiding van een quizmaster 

worden verschillende rondes gespeeld, waarbij de algemene en specifieke kennis 

wordt getest. Deelname kan per pubquiz of voor het hele tournooi. Kosten zijn 

€5,00 p.p. dit is inclusief lekkere hapjes.  

Hoofdprijs per quiz: €75,00 

Hoofdprijs tournooi: Bon weekendjeweg t.w.v. €150,00 

Opgave door te mailen naar info@heerlijkestreken.nl of bellen op 0597-726888 

Teamgrootte minimaal vier en maximaal zes.  

 

Vrijdag 15 november 

Vrijdag 17 januari 

Vrijdag 20 maart 

Vrijdag 15 mei 

Van 20.30 – 22.30 uur 

€ 5,00 p.p.  

 

 

Bingo 
Gezellige bingoavonden met leuke prijzen!  Kosten zijn €5,00 p.p. dit is inclusief 

lekkere hapjes. Extra bingokaartenkaarten zijn €3,00 per stuk 

Opgave door te mailen naar info@heerlijkestreken.nl of bellen op 0597-726888 

Dinsdag 12 november 

Dinsdag 21 januari 

Dinsdag 17 maart 

Dinsdag 12 mei 

Van 20.30 – 22.30 uur 

€ 5,00 p.p.  

 

 

Halloweenparty 
Kom gezellig sfeer proeven op de Halloweenparty bij Heerlijke Streken, lekkere 

muziek, creepy decoratie, vuurkorven, warme en koude hapjes. 

Laat je verrassen op het leukste feest van het jaar. ’s Middags van 15:00 tot 17:00 

activiteiten voor kinderen: Schminken, spelletjes, entertaiment, kindersnacks en 

drinken’, ’s avonds van 20.30 tot 00.00 uur party voor de adults 

Opgave door te mailen naar info@heerlijkestreken.nl of bellen op 0597-726888 

 

 

Vrijdag 25 oktober 

Kosten:   

€ 5,95 per kind voor 

middagactiviteit 

€ 9,95 voor de 

halloweenparty ’s 

avonds, incl. 

welkomstdrankje en   

hapjes 
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Evenementenkalender Heerlijke Streken 

Najaar 2019 

Herfstdecoratie  
Maak prachtige herfstdecoratie wat een pronkstuk zal zijn op de vensterbank of 

eettafel. Onder het genot van een hapje en drankje gezellig knutselen en kletsen 

met vriendinnen. Gezelligheid gegarandeerd. Kosten zijn €34,95 p.p. hiervoor heb 

je een prachtig decoratiestuk wat je mee naar huis kunt nemen, ontvangst met 

koffie/thee en gebak en een pauze met een drankje. 

Opgave door te mailen naar info@heerlijkestreken.nl of bellen op 0597-726888 

Teamgrootte minimaal vier en maximaal zes.  

 

Donderdag 31 oktober 

Van 20.30 – 22.30 uur 

€ 34,95 p.p.  

 

Workshop taart maken 
Leer onder leiding van een ervaren patissier hoe je taarten prachtig kunt 

decoreren en wordt zelf een decoratiespecialist. Het leukste: de taart mag mee 

naar huis. Dat belooft een heerlijke avond te worden. Kosten zijn €34,95 p.p. 

hiervoor heb je een prachtige taart wat je mee naar huis kunt nemen, ontvangst 

met koffie/thee en gebak en een pauze met een drankje. 

Opgave door te mailen naar info@heerlijkestreken.nl of bellen op 0597-726888 

Donderdag 7 november 

Van 20.30 – 22.30 uur 

€ 34,95 p.p.  
 

 

Sinterklaasfeest 
Dit jaar heeft Sinterklaas ons laten weten dat hij Heerlijke Streken komt bezoeken. 

Alle kinderen uit de omgeving zijn welkom om dit met ons te komen vieren. In het 

boek van Sinterklaas staat wat informatie over de kinderen en Sinterklaas heeft 

voor alle kinderen even de tijd. En natuurlijk hebben Sint en Piet cadeautjes 

meegenomen. 

Opgave door te mailen naar info@heerlijkestreken.nl of bellen op 0597-726888 

 

 

Zaterdag 23 november 

14.30 – 17.00 uur 

Kosten:   

€9,95 per kind 

inclusief cadeautje, 

ranja en snack 
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Kids schatzoeken 
De piraten van de Blauwestad hebben een schat verstopt in de Blauwestad, bij 

Heerlijke Streken is de schatkaart gevonden. Helpen jullie mee zoeken? Na het 

schatzoeken gaan we gezellig pannenkoeken versieren en eten. Ouders kunnen 

ondertussen lekker wandelen, koffie drinken of tussendoor naar huis gaan. Wij 

letten goed op uw kinderen. 

Opgave door te mailen naar info@heerlijkestreken.nl of bellen op 0597-726888 

Leeftijd: vier tot tien jaar 

Maximaal tien kinderen, activiteit met ervaren begeleiding 

 

Zondag 27 oktober 

Van 10.00 – 12.30 uur 

€ 9,95 p.p.  

 

 

Kids knutselochtend 
We gaan gezellig samen knutselen met het thema herfst.  Na het knutselen gaan we 

gezellig pannenkoeken versieren en eten. Ouders kunnen ondertussen lekker 

wandelen, koffie drinken of tussendoor naar huis gaan. Wij letten goed op uw 

kinderen. 

Opgave door te mailen naar info@heerlijkestreken.nl of bellen op 0597-726888 

Leeftijd: vier tot tien jaar 

Maximaal tien kinderen, activiteit met ervaren begeleiding 

Zondag 29 september 

Van 10.00 – 12.30 uur 

€ 9,95 p.p. 

Onbeperkt Schnitzel en Spareribs eten 
Elke vrijdagavond onbeperkt heerlijke schnitzels en spareribs eten.  

Reserveren door te mailen naar info@heerlijkestreken.nl of bellen op 0597-726888 

 

 

 

 

Elke vrijdag 

Van 17.00 – 21.00 uur 

Kosten:   

€ 19,95 p.p.  

 

Evenementenkalender Heerlijke Streken 

Najaar 2019 

Speciale ouderenavond 
Gezellige avond voor de ouderen in de omgeving, we serveren een heerlijke buffet 

met verschillende stampotten, met speklappen, karbonade, rookworst en andere 

lekkernijen. Deze avond draaien we oud Hollandse muziek en zorgen we voor veel 

gezelligheid, dinsdagavond tussen 17.00 en 21.00 uur 

Reserveren door te mailen naar info@heerlijkestreken.nl of bellen op 0597-726888 

 

 

 

 

Dinsdag 1 oktober 

Dinsdag 5 november 

Dinsdag 3 december 

Kosten:   

€ 29,95 p.p. all in 

Leeftijd: 60 plus 
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