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Uitvoering toneelvereniging De Heide

Op 10 en 11 november was de jaarlijkse najaarsuitvoering van de toneelvereniging. Dit jaar voor
‘t eerst in het Heidehuus, met de klucht “Zo zijn
we niet getrouwd”. Op beide avonden was er veel
belangstelling en hebben de gasten genoten van een
heel mooi toneelsstuk. De geluids- en lichtinstallatie bleken prima te voldoen!
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Welke werkgroepen komen er?

Hieronder staan de activiteiten die zijn gepland.
Voor elke activiteit is een “kartrekker”, die
het aanspreekpunt is en de activiteit mee helpt
organiseren. Hebt u interesse in een activiteit,
wilt u meedoen of ook mee helpen organiseren?
Meld het alstublieft z.s.m. bij de “kartrekker”!

Jeu-de-boules
Bert Wisselink

Activiteitencommissie en werkgroepen

Op 8 november werd in de huiskamer uitleg gegeven over de activiteitencommissie (Bernard Lucassen, Arnold Voorthuysen en Rianne van der Wal),
over de bardienst en de werkgroepen.
Voor elke activiteit komt er een werkgroep die de
organisatie van de activiteit op zich neemt. De activiteitencommissie kijkt of de activiteit haalbaar
is en coördineert de activiteiten. Elke eerste dinsdag van de maand (de 1e keer op 6 dec.) om 20.00
uur kunnen er in het Heidehuus plannen besproken
worden met de activiteitencommissie.

bertenhenniewisselink@
kpnmail.nl 0314-631441
Eten met en door de buurt
Bernard Lucassen fam.lucassen@planet.nl
0573-461493
Biljart-vrijdagavond
Johny Kuenen
kuenen3@kpnplanet.nl
0314-632017
Wandkleed maken
Erna Eenink
ernaeenink62@gmail.com
0314-631155
Sinterklaas
Hennie Maatkamp benniemmaatkamp@
online.nl
0314-631619
Bingo, middag voor ouderen
Hennie Maatkamp benniemmaatkamp@
online.nl
0314-631619
Techno-party
Corinne Vos
jermel.vos@kpnplanet.nl
0573-461571

Piratenfestijn
Bram van der Wal

bramvdwal_12@hotmail.
com 06-40717097
Plantenbeurs voorjaar
Marleen Baakman marleenbaakman@live.nl
06-21412141
Kleding- en speelgoedbeurs
Karin Voorthuysen karin-owen@hotmail.com
0314-785337
Muziekavonden
Robert Baakman
robertbaakman@live.nl
06-34626152
Filmmiddagen / filmavonden
Rianne Bosman
edwin.bosman@hetnet.nl
0314-631187
Theater, improviseren met publiek
Lizette Rijsewijk halleheidi@hotmail.com
0314-640845
Heel Halle-Heide bakt
Lizette Rijsewijk halleheidi@hotmail.com
0314-640845
Bierproeverij
Bennie Maatkamp benniemmaatkamp@
online.nl
0314-631619
Muziekdag, route langs meerdere podiums
Hans Wisselink
hanswisselink@hotmail.
com 06-21265411
Nog andere ideeën? Laat maar horen aan de
activiteitencommissie!

Prijzen comsumpties

In het bestuur hebben we meerdere keren gesproken over de prijzen die we berekenen voor
consumpties die in het Heidehuus te koop zijn.
We hebben daarbij gekozen voor prijzen die ruim

				Eten

onder de prijzen zitten die in de horeca worden
berekend, maar ook weer ruim boven de prijs
in de supermarkt. Verkopen van consumpties
is namelijk één van de manieren waarmee we
jaarlijks voldoende geld hopen binnen te halen
om het Heidehuus in stand te houden. Voorbeelden? Vergelijk onze prijzen maar eens met de
gemiddelde horecaprijzen op de volgende website: http://statline.cbs.nl/Statweb/publicatio
n/?DM=SLNL&PA=80346ned&D1=a&D2=a&VW
=T
Kop koffie € 2,21 Prijs Heidehuus € 1,50
Glas bier € 2,38 Pijpje (!) in Heidehuus € 2,25
Glas wijn € 3,56 Prijs Heidehuus € 1,50

Agenda

Wilt u weten wat er in het Heidehuus te doen
is? Kijk op www.halle-heide.nl!

Koffiemorgens

Op elke tweede zondag van de maand, van
10.30-12.30 uur, is er koffiemorgen in de huiskamer van het Heidehuus. Iedereen is van harte
welkom voor een koffie en eventueel een drankje. Het tweede kopje koffie is gratis!
De eerstvolgende koffiemorgen is op 11 december. De huiskamer is dan in kerstfeer! Als
u geen vervoer hebt en opgehaald wilt worden,
horen we dat graag: info@heidehuus.nl of 0314795097.

Taxi-rijden voor de koffiemorgens

Wie biedt zich aan om mensen die geen eigen
vervoer hebben op te halen en weg te brengen,
bijv. voor de koffiemorgens? Eén chauffeur
heeft zich al gemeld. We horen het graag:
info@heidehuus.nl of 0314-795097.

Sinterklaas

3 december van elf uur tot twee uur komt Sinterklaas in het Heidehuus. Voor kinderen van
nul tot iedereen die nog in Sinterklaas gelooft.
Kosten per kind zijn 2 euro. Opgave bij Hennie
Maatkamp. Tel: 0314 631619.

met en door de buurt

WANNEER: Donderdag 8 dec, 18.00 uur inloop, 18.30 uur aan tafel
WAAR: Heidehuus
KOSTEN: € 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: Hoofdgerecht: Rode kool met appel, Gekookte aardappels, Hachee
Dessert: Steentjestoet: een heerlijke mix van appelmoes slagroom en kandij
Opgave: voor 1 december: mail: fam.lucassen@planet.nl of tel: 06-20525353
Maximale deelname: 30 personen, Vol is vol!
Problemen met vervoer? Bel Rianne van de Wal: tel: 06-45041704 (€ 1,50 enkele reis)
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