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Activiteiten

Rabo-Vrijwilligersprijs 2016

Ideeën voor activiteiten?

Opgave Eten met en door de buurt

Het loopt prima met de activiteiten in het Heidehuus. Sinds de opening in oktober hebben er
- naast de gewone oefenuren van de toneel- en
biljartverenging - al zo’n 25 buurtactiviteiten
plaatsgevonden. Workshops, samen eten, feestjes,
enz. We zijn er heel blij mee dat het Heidehuus
écht een buurthuis is geworden! Ook op financieel
gebied hebben we een positieve start gemaakt.
Het Heidehuus staat als een huis!
Wie wil weten welke activiteiten er de komende
tijd staan te gebeuren kan kijken in de agenda op
de website van onze belangenvereniging:
www.halle-heide.nl.

Heb je een idee om iets te organiseren of om mee
te helpen aan een activiteit? Meld het ons op
info@heidehuus.nl.

				Eten

Op 12 december werden in schouwburg Amphion de Rabo-Vrijwilligersprijzen “Helden om de
Hoek” uitgereikt. Er waren zo’n 400 vrijwilligers
uit allerlei organisaties in de Achterhoek aanwezig. Naast tien prijzen van € 300,- werden
er drie hoofdprijzen uitgereikt. De eerste prijs
was voor de Scoutinggroepen in Doetinchem, de
2e voor het Heidehuus en de 3e voor Care Travel. Wij kregen een bedrag van € 2000,-, te
besteden aan het opknappen van het plein voor
het Heidehuus. Een hele mooie waardering voor
al het werk dat door alle Heidehuusvrijwilligers
samen is verzet!
De eerste keer smaakte het eten heerlijk en
was het erg gezellig! De tweede keer is op 27
januari. Opgave zie hieronder.

met en door de buurt

WANNEER: Vrijdag 27 januari, 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: Nasi met kip en gebakken ei
		
Dessert: Griesmeel met boerenjongens of vruchtencompote

Opgave: voor 20 januari: mail: fam.lucassen@planet.nl of tel: 06-20525353
Maximale deelname: 25 personen, Vol is vol!
Problemen met vervoer? Bel Rianne van de Wal: tel: 06-45041704 (€ 1,50 enkele reis)

We wensen al onze lezers een gezond en plezierig 2017!

Vrouwenworkshop

Op zaterdag 11 februari van 10.00 - 16.30 uur is
er in het Heidehuus een Vrouwenworkshop.
Hoe kon ik krachtiger staan voor wie “IK” ben
Deze dag is het volle maan, met de kracht van vrouwelijke energie.
Herken je dat? Een steeds terugkerende situatie waarin jij je niet
prettig voelt? En niet goed begrijpt waarom jou dit zo raakt?
Op deze workshopdag ga je diep in jezelf ontwikkelen wat je wenst,
waardoor het zich manifesteert, zodat je krachtiger kunt staan
voor wie ’JIJ’ bent.
Bijzonder: 11 februari is het volle maan, deze versterkt de vrouwelijke energie.
Wat kun je verwachten?
- Geleide meditatie - yoga - klankbad - mindfulness - vuurritueel
(weersafhankelijk)
Programma:
10.00 uur kennismaking met koffie,thee en wat lekkers
10.30 uur aanvang workshop
12.30 uur lunchpauze en stiltewandeling onder begeleiding (vrijwillig)
14.30 uur vervolg workshop
16.30 uur verrassende afsluiting
Neem mee: gemakkelijk zittende kleding, evt. eigen yogamatje,
dekentje en warm vest, warme sokken en gemakkelijke (wandel)
schoenen.
Bijdrage: € 65,- voor deze hele dag inclusief lunch, koffie en thee.
Aanmelden voor 1 februari 2017 via:
michelle6pera@gmail.com mob. 06-52607588
ndeboer1949@kpnmail.nl mob. 06-28922260

Geleide Meditatie

Michelle heeft een mooie ruime locatie gevonden
waar een oase van rust heerst: het Heidehuus in
Halle-Heide! Op dinsdagavond 14 Maart gaat zij
daar van start met een blok van vier dinsdagavonden “Geleide Meditatie”: 14 maart, 28 maart,
11 april en 25 april, van 19.30 tot 21.00 uur.
Bijdrage € 50.00 incl. thee en wat lekkers.
(Graag de eerste les voldoen).
Opgave via : Michelle6pera@gmail.com
06-52607588

Nog één ruimte te huur

Van de acht beschikbare ruimtes in het Heidehuus zijn er nu zeven verhuurd. De laatste
ruimte van 12 m2 is nog beschikbaar voor € 10,per m2 per maand. Zegt het voort!

Printer/kopieerapparaat

Van Els Buunk hoorden we dat er bij Architectenbureau Maas in Lochem een afgeschreven
kopieerapparaat stond, dat we gratis konden
ophalen. Dat hebben we maar gedaan! We
kunnen dit apparaat goed gebruiken voor al het
papierwerk dat er voor het Heidehuus moet
gebeuren! Els en Maas Architecten: van harte
bedankt!

Opgeven voor jeu-de-boules

Op het plein voor het Heidehuus is een mooie
jeu-de-boules baan aangelegd. Als het weer het
straks toelaat gaan we daar natuurlijk gebruik
van maken! Wie zich nog niet heeft opgegeven
kan dat doen bij Bert Wisselink: 0314-631441
bertenhenniewisselink@kpnmail.nl of bij Robert
Baakman 06-34626152 robertbaakman@live.nl.
Geef dan a.u.b. ook even aan welke (mid)dagen of
avonden het beste uitkomen. Bert en Robert
proberen dan een geschikt moment te vinden.
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