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Overdracht van het gebouw

Eind juni werd op het gemeentehuis in Hengelo
het gebouw van de voormalige Heideschool door
de nieuwe burgemeester mevr. Besselink overgedragen aan het bestuur van onze Stichting.
Voor € 1,- is Halle-Heide nu eigenaar! Mocht het
Heidehuus ooit zijn maatschappelijke bestemming weer verliezen, dan krijgt de gemeente het
gebouw voor hetzelfde bedrag terug. De officiële
overdracht moet nog gebeuren bij de notaris. We
krijgen nog te horen wanneer dat zal zijn.

Op deze foto is goed te zien dat de tegelvloer in de hal weer in de originele staat is
teruggebracht. De nieuw geverfde muren en
deuren passen er heel mooi bij.

Stand van zaken verbouw

De verbouw verloopt prima. Het werk van de
aannemers zit er bijna op. De hal en de ruimtes
rechts daarvan zijn klaar voor gebruik. De komende maanden maken vrijwilligers het verder af.
De helft van het gebouw moet nog geschilderd
worden, de keuken en de vloeren afgewerkt, het
invalidentoilet geïnstalleerd, de inventaris aangeschaft, enz. (Nieuwe) vrijwiligers zijn nog steeds
van harte welkom!

De nieuwe kantoorruimtes kunnen met ingang
van augustus in gebruik worden genomen.

Opening en open dag
De opening van het Heidehuus is gepland op
vrijdag 7 oktober, van 14.00-16.00 uur.
De instanties die hebben meegewerkt, de
sponsoren en alle vrijwilligers zullen daar
bij worden uitgenodigd. Na afloop is er een
buffet voor de vrijwilligers. Die hebben wel
een extraatje verdiend!
Op zaterdag 8 oktober houden we een open
dag. Ieder die zien wil hoe het Heidehuus
geworden is, kan een kijkje komen nemen.
De huurders kunnen zich dan presenteren.

Alle plafonds in het gebouw zijn vervangen en van
een laag isolatie voorzien. Dit zal, samen met de
zonnepanelen op het dak, de palletkachel voor de
centrale verwarming en de nieuwe ledlampen in de
plafonds zorgen voor een mooie jaarlijkse besparing op de enrgiekosten.

Nog enkele ruimtes te huur

Van de acht beschikbare ruimtes zijn er nu zes
verhuurd. Twee mooie ruimtes van zo’n 15 á 20
m2 zijn nog beschikbaar voor € 10,- per m2. per
maand. Zegt het voort!

Nieuwe keuken

In de voormalige IB-ruimte wordt de nieuwe
keuken geplaatst. Zoals op de volgende foto te
zien is moet er nog het nodige aan gebeuren. Hulp
is van harte welkom. Dat geldt bijvoorbeeld ook
voor het schilderen. Daarmee zijn we nu ongeveer
op de helft. Bijna elke zaterdag wordt er in het
Heidehuus geklust vanaf 9.00 uur en - voor wie
dat beter uitkomt - ook op andere dagen.

Zet het even in je agenda
en zegt het voort:
OPEN DAG HEIDEHUUS
ZATERDAG 8 OKTOBER
Lijst van sponsoren
Het Heidehuus is mede mogelijk gemaakt
door:
- buurtbewoners van Halle-Heide
- de provincie Gelderland
- de gemeente Bronckhorst
- het Oranjefonds
- het VSB-fonds
- het Prins Bernhard Cultuurfonds
- belangenvereniging Halle-Heide
- aannemersbedrijf Scheffer
- Maatkamp bouw
- de Heidesmid
- installatietechniek Bosman
- cultuurtechniek Hobelman
- boomkwekerij Klanderman
- glaszetbedrijf en schilderwerken Polman
- transportbedrijf Kramp
- woningstoffeerder Vels
- schildersbedrijf A.F. ter Maat
- Beumer bouw
- notariaat Blankestijn
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