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Overdrachtsakte getekend

Op 15 augustus hebben we bij notaris Blankenstijn de overdachtsakte getekend. Voor € 1,is Stichting Dorpshuis Halle-Heide eigenaar van
het Heidehuus geworden. Echt een moment om
even bij stil te staan: welk buurtschap in onze gemeente heeft zo’n mooi multifunctioneel gebouw
tot zijn beschikking?
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grote zaal. De kast staat al weer bijna vol
boeken, die door door iedereen geleend kunnen worden. Daarbij gaan we er van uit, dat
iedereen die een boek meeneemt er ook voor
zorgt dat er weer een boek terugkomt. Zo
blijft de voorraad op peil en komen er regelmatig verse boeken in de kast!

Voorgang verbouw

We zijn bezig met de laatste loodjes! Het verfwerk is klaar. Opruimen en schoonmaken schieten
al flink op. Hier en daar moet nog vloerbedekking
worden gelegd en gordijnen worden opgehangen.
Ook rondom het Heidehuus is er de laatste weken
hard gewerkt. Het plein en de tuin achter het gebouw zijn opgeknapt. Voor het gebouw komt een
jeu-de-boules baan en op enkele plekken worden
toegangshekjes geplaatst. Al met al hebben we er
vertrouwen in dat het er bij de opening pico bello
zal uitzien!

Inventaris en inrichting

De komende weken komen bestellingen binnen
voor de inrichting van het gebouw. De keukeninventaris zal worden ingeruimd en het nieuwe
meubilair wordt op de plek gezet. Ook wat dat
betreft echt de laatste loodjes.

De oude boekenkast weer als nieuw

In de dubbele boekenkast, die vroeger achter in
het lokaal van meester Lemereis stond, komen in
het Heidehuus opnieuw boeken! De kast is opgeknapt en heeft een nieuwe plek gekregen in de

Opening op vrijdag 7 oktober

Op vrijdagmiddag 7 oktober vindt de officiële
opening plaats. Hiervoor zijn de instanties
die de verbouw mogelijk hebben gemaakt, de
sponsoren en uiteraard ook de vrijwilligers
die hebben meegeholpen uitgenodigd. Voor de
vrijwilligers wordt de middag afgesloten met
een welverdiend buffet!

Open dag op zaterdag 8 oktober

Iedereen die ons nieuwe Heidehuus eens van top
tot teen bekijken wil is op 8 oktober van harte
welkom. Er is voor jong en oud van alles te doen.
Allerlei optredens zorgen er voor dat het een
echte feestdag gaat worden! Zegt het voort!

Wie zijn de beheerders?

Het bestuur van de Stichting is blij dat er
drie personen zijn die samen het beheer van
het nieuwe Heidehuus op zich willen nemen.
Deze beheerders zijn:
Ab Wisselink tel.: 06-12112050
Robert Baakman tel.: 06-34626152
Erwin Wolsink tel.: 06-57590401.

Ruimtes te huur

Er zijn in het Heidehuus nog twee á drie ruimtes te huur van ongeveer 20 m2. Maandkosten
all-in € 200,- . Weet u iemand die er gebruik
van wil maken, dan horen we dat graag.

Lijst van sponsoren

Het Heidehuus is mede mogelijk gemaakt
door:

Open dagen met kunstmarkt

Na de opening en de open dag gaan we meteen van
start met opnieuw twee open dagen. Wanneer op
15 en 16 oktober de Heidesmid open dagen heeft,
staat ook bij het Heidehuus de voordeur open.
We hebben een flink aantal plaatselijke amateuren professionele kunstenaars gevraagd hun werk
in het nieuwe Heidehuus te laten zien. Er kan die
dag geparkeerd worden op het Heideveld.

- 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
- wapenhandel Colenbrander

Nieuw telefoonnummer

Het Heidehuus is tijdens openingstijden bereikbaar via telefoonnummer 0314-795097.

Nieuw emailadres

Wie contact zoekt met de beheerders van het
Heidehuus kan dat natuurlijk ook per email doen.
Het nieuwe emailadres is: info@heidehuus.nl.
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