Rooijsestraat 32, 5401 AT Uden, tel: 0413-264593

AGENDA oktober 2021:
Zondag 3 oktober:

Duits/Oostenrijkse middag met het Duo Herman en Jos
Aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 uur, entree € 2,50

Zaterdag 16 oktober:

Countrydansen
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur, entree € 2,50

Zondag 24 oktober:

Tonpraotersmiddag
Aanvang 14.00 uur, zaal open 13.00 uur, entree €10,00

Woensdag 27 oktober:

Liederentafel
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.00 uur, entree € 1,00

Zaterdag 30 oktober:

50+ dansen met live muziek van het duo Alpen Gold
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur, entree € 2,50

WELKOM TERUG IN EIGEN HERD!
Na ruim anderhalf jaar coronaperikelen is het ons een groot genoegen u weer als gast in
Eigen Herd te mogen ontvangen! Goh, wat hebben we er naar uitgekeken om weer een
agenda in elkaar te zetten. Ook hebben we niet stil gezeten. Eigen Herd is doorgegaan
met verbeteren en verduurzamen. In de agenda leest u activiteiten die al lang op de rol
staan en nu weer van start gaan. Muzikaal, zingen, bewegen en ontspannen. Hoe leuk
kan het zijn. Wij hebben er zin in. U ook!!
EH is voor u open en hanteert de dan geldende regels van het RIVM. U bent van harte
welkom met coronacheck App, bewijs van vaccinatie of gele boekje. Dit dient bij uw
eerste bezoek getoond te worden en u wordt eenmalig ingeschreven. Of u toont een
negatieve PCR test niet ouder dan 24 uur.

Kaarten “Ons Plekske”
Kaarten voor 50+ (rikken en jokeren).
Aanvang 19.30 uur, deelname € 2,00.
Woensdag 6 – 20 oktober/ 3 – 17 november.
Dus altijd de 1e, 3e en soms de 5e woensdag van de
maand.
Voor personen die graag een potje
biljarten behoort dit ook tot de mogelijkheid. Iedereen is van
harte welkom.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Mien Vissers,
tel. 0413-26616
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We trappen af met een Zondagmiddag Oktoberfeest
Zondag 3 oktober, na de coronaperikelen een prachtige start van het EH seizoen met
ons fantastische feest duo Herman en Jos. Het bestaat uit Herman Nederhof en Jos van
Bakel. Zij spelen vrolijke Beierse- en Oktoberfest
muziek. Daarnaast bevat hun repertoire ook gezellige
dansmuziek want beiden zijn zeer doorgewinterde
muzikanten.
Herman speelt op accordeon en Jos verzorgd de
drums. Daarnaast zijn beiden zeer goede zangers.
Het Duo Herman en Jos beschikt over een goede
geluid- en lichtinstallatie die zorgt voor de juiste sfeer
op elke gelegenheid en zeker in Eigen Herd!
De zaal wordt versierd en als u wilt mag u natuurlijk
ook in aangepaste kleding komen, dit is echter geen verplichting!
Aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 uur, entree € 2,50
Binnenkomst op vertoon van een QR vaccinatiecode of een
negatief testbewijs van maximaal 24 uur.

Countrydansen op cd in Eigen Herd
Zaterdag 16 oktober, gaan we weer gestart met onze
gezellige countrydansavonden, geheel volgens de
regelgeving van het RIVM. En om uw agenda vast te vullen
is dit de komende maanden op 20 november en 18
december, telkens op de derde zaterdag.
Onze DJ Guus staat te popelen om weer te beginnen. Hij
draait op verzoek populaire line-dansen, voornamelijk
origineel country. En u weet het, Eigen Herd heeft een zeer
goede en grote dansvloer met voldoende zitplaatsen. U bent van harte welkom.
Zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 tot 23.30 uur en de entree slechts € 2,50!
Binnenkomst op vertoon van een QR vaccinatiecode of een
negatief testbewijs van maximaal 24 uur.

Tonpraotersmiddag dat wordt “Lachen in d’n Herd”
Zondagmiddag 24 oktober, ja ik weet het duurt nog efkes, maar het
is i.v.m. kaartverkoop, een vooraankondiging, want het wordt weer
lachen in d’n Herd!
De middag wordt ingevuld door drie geweldige Tonproaters, u kent ze
vast wel: Frans Bevers, Hans Verbaarschot en Eric Mulder. Met elk
twee acts staan zij in de ton en ligt u in een deuk van het lachen!
De presentatie is in handen van Maarten de Groot.
Aanvang 14.00 uur, Zaal open vanaf 13.00 uur, Entree € 10,00
De kaarten zijn in de voorverkoop vanaf 27 september verkrijgbaar
bij Eigen Herd aan de Rooijsestraat 32, Uden.
Binnenkomst op vertoon van een QR vaccinatiecode of een
negatief testbewijs van maximaal 24 uur.
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Liederentafel Uden start weer!
Woensdag 27 oktober oh, oh, wat zijn we blij dat we onze liederentafel weer mogen
organiseren. Na deze, voor iedereen zo’n moeilijke tijd van zó weinig sociale contacten
en geen leuke evenementen, hopen wij u weer te mogen begroeten. Onze vrijwilligers
hebben u en uw zangtalent gemist!!
De muzikanten: Niels Swinkels op accordeon met zang en de algehele
leiding, Herman Nederhof op accordeon met zang en Tim
Tichelaar op drums, staan te popelen om weer te mogen
beginnen.
U weet het: kent u de tekst niet, geen probleem, onze
liederentafel boeken liggen gewoon klaar op de tafels.
Iedereen is natuurlijk van harte welkom op deze gezellige
avond. En… zonder politiek te bedrijven, elke (zang)stem telt!
Aanvang 20.00 uur, Zaal open: 19.00 uur en de entree is slechts
€ 1,00!
Binnenkomst op vertoon van een QR vaccinatiecode of een
negatief testbewijs van maximaal 24 uur.

50+ DANSEN MET LIVE MUZIEK VAN DUO ALPEN GOLD

Zaterdagavond 30 oktober bent u bij
ons in Eigen Herd aan het goede adres.
Duo Alpen Gold treedt voor u op met
heerlijke muziek.
U kunt bij ons een fijne avond
doorbrengen en heerlijk dansen op een
foxtrot, Engelse wals, tango etc. maar
zeker ook genieten van de muziek en de
gezellige sfeer.
Duo Alpen-Gold speelt een zeer
gevarieerd programma. Hun repertoire bestaat uit mooie dansmuziek want Ruud
maakte 35 jaar deel uit van het orkest The Rambo’s (zeer bekend in Brabant en
Limburg) die onlangs gestopt zijn. Celina speelt de basgitaar en Steirische harmonika en
Ruud speelt keyboard en accordeon. Uiteraard wordt er ook 2 stemmig gezongen. Zij
blijven hun repertoire continu vernieuwen.
Iedereen is van harte welkom en u treft er beslist bekenden.
Aanvang 20.00 uur, Zaal open 19.30 uur, Entree € 2,50
Binnenkomst op vertoon van een QR vaccinatiecode of een
negatief testbewijs van maximaal 24 uur.
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We gaan in het komende seizoen van 2021/2022 weer starten met een 7-tal kook
workshops.







Griekse keuken, 18 en 19 oktober 2021
Spaanse keuken, 1 en 2 november 2021
Italiaanse keuken, 8 en 9 november 2021
Chinese keuken, 29 en 30 november 2021
Franse keuken, 6 en 7 december 2021
Vegetarische keuken, 10 januari 2022

EIGEN HERD KLAAR? BAKKEN MAAR! Voor de kerstdagen gaan we twee workshops
bakken organiseren waar we worstenbroodjes, kersttol en kerstpasteitjes gaan maken.
Deze workshops staan gepland op woensdag 15 en donderdag 16 december.
De workshops starten om 18.00 uur.
Kosten voor deze workshops is € 35,00 incl. receptuur en een drankje.
Voor deze speciale kookavonden geldt: vol is vol.
Dus, wil je koken of bakken en met hetgeen je geleerd hebt je eigen familie of vrienden
verrassen? Meld je dan snel aan!
Inschrijven kan via een inschrijfformulier op onze website www.eigenherd.nl
onder de link cursussen

Op zoek naar een origineel cadeau; geef eens
een workshop koken cadeau!!
Iets te vieren met familie, vrienden, collega’s
of buren, vraag eens naar de mogelijkheden
voor op maat gemaakte workshops koken. Eigen Herd biedt méér!
Voor meer informatie kunt U contact opnemen met,
Dora Verbruggen 06-13752525 / email: info@eigenherd.nl
Én… weet u het nog?
Kom niet als je verkouden of snotterig bent en ook niet als je hoest of koorts hebt!
Blijf thuis en ziek uit! Want alleen samen houden we COVID onder de duim!
Ben je beter, dan ben je ook weer van harte welkom!
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