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Sinterklaas

Op 3 dec. kwam Sinterklaas met drie Pieten om
11.00 uur het Heidehuus met een bezoek vereren.
Het werd een gezellige drukte in de huiskamer!
De kinderen gingen een paar uur later tevreden en
met cadeautjes en pepernoten weer naar huis.

nr. 11 december 2016

Nieuw bestuurslid

Nienke Wolsink heeft aangegeven dat ze wil
stopppen als bestuurslid van onze Stichting. We
willen haar ook vanaf deze plaats van harte bedanken voor haar inzet! Gelukkig is er een nieuw
bestuurslid gevonden: Rianne Bosman komt haar
plaats innemen. Rianne, van harte welkom!

Nog enkele ruimtes te huur

Van de acht beschikbare ruimtes in het Heidehuus zijn er nu zes verhuurd. Twee mooie ruimtes van zo’n 12 á 13 m2 zijn nog beschikbaar
voor € 10,- per m2 per maand. Zegt het voort!

Koffiemorgen: Onthullen wandkleed!

Rectificatie: fout telefoonnummer

In de vorige nieuwsbrief stonden de activiteiten
en de werkgroepen vermeld. Bij de activiteit “Filmmiddagen/filmavonden” stond Rianne Bosman als
kartrekker. Bij haar naam stond een verkeerd telefoonnummer. Wie mee wil denken en contact met
haar wil opnemen kan mailen naar edwin.bosman@
hetnet.nl of bellen met 0573-461050.

Rectificatie: fout emailadres

In de vorige nieuwsbrief stond bij de Sinterklaasactiviteit een verkeerd emailadres. Het juiste
emailadres is benniemaatkamp@online.nl

Op 11 december van 10.30 - 12.30 uur is de
tweede koffiemorgen in de huiskamer van het
Heidehuus. De eerste koffiemorgen was een
succes. Het biljart en de sjoelbak werden ingewijd. Deze keer gebeurt er iets bijzonders:
we onthullen het wandkleed dat gemaakt is van
alle schilderijtjes die tijdens de open dag zijn
gemaakt. We hopen natuurlijk dat iedereen die
een schilderij heeft gemaakt aanwezig is op de
koffiemorgen.

Kerstboomverlichting op het plein voor het Heidehuus

Hebt u het misschien al gezien? Het Heidehuus in Halle-Heide is van veraf gemakkelijk te vinden!
Om de donkere dagen rond kerst wat lichter te maken, gingen we voor het Heidehuus op zoek naar
verlichting. We kregen al snel een paar bomen en versiering voor binnen, maar we wilden buiten ook
graag mooie verlichting. Omdat er nogal wat kosten mee gemoeid zijn, hebben we sponsoren benaderd
en bereid gevonden elk een deel van de kosten op zich te nemen. Hieronder staan de sponsoren genoemd. Heel hartelijk dank dat jullie deze fraaie versiering mede mogelijk hebben gemaakt!

Welkoop, Zelhem

Seegers, Halle

Klanderman, Halle

Heidesmid, Halle

Polyketting, Zelhem

Polman, Halle

Hobelman, Halle

Vruggink, Halle

Stichting Dorpshuis Halle-Heide, Halle-Heideweg 22, 7025 CL Halle, 0314-795097 info@heidehuus.nl, Bernard Lucassen,
Erwin Wolsink, Arnold Voorthuysen, Rianne van der Wal, Rianne Bosman, Ab Wisselink. IBAN: NL06RABO 0141559225

