Nieuwsbrief Heidehuus

Nr. 6, december 2015
Deze zesde nieuwsbrief met het laatste nieuws rond het buurthuis wordt gestuurd aan de
mensen die in 2014 de vragenlijst over de toekomst van het gebouw van de Heideschool
hebben ingevuld en deze keer ook aan de leden van belangenvereniging Halle-Heide.
Bericht van de provincie
De werkgroep is blij om te kunnen melden dat we op 16 december bericht hebben
gekregen dat de subsidie van de provincie Gelderland definitief is toegekend. Niets staat
de verbouw nu nog in de weg! Dank zij de subsidie van de provincie, de overdracht voor
€ 1,00 door de gemeente Bronckhorst, de toezeggingen van drie fondsen (Oranjefonds,
VSB-fonds en Prins Bernard cultuurfonds) en de sponsoring door de Heidesmid kan de
verbouw nu beginnen! Er zijn er trots op dat het uiteindelijk toch is gelukt!
Hoe gaat het nu verder?
De overdracht van het gebouw aan de nieuw opgerichte stichting zal begin januari
plaatsvinden. We hebben intussen overlegd met de verhuurders over de wensen voor de
verbouw en met de aannemers over het uitvoeren van de verbouw. De bouw zal worden
uitgevoerd door plaatselijke bedrijven: Scheffer, Maatkamp, Heidesmid en Bosman. We
hopen half januari te starten met de eerste voorbereidingen, zodat de verbouw in
februari kan beginnen.
Wat wordt er verbouwd?
Het dak wordt voorzien van zonnepanelen en de systeemplafonds worden geïsoleerd,
zodat in de komende jaren flink bespaard wordt op de kosten voor energie. De Cvinstallatie wordt vernieuwd met o.a. een pallet-kachel.

De entree van het gebouw wordt zoveel mogelijk in oude luister hersteld, terwijl in de
overige ruimten alleen verbouwd wordt wat nodig of wenselijk is. De ruimtes worden
rolstoeltoegankelijk gemaakt en er komt een invalidentoilet. De overige toiletten worden
geschikt gemaakt voor gebruik door volwassenen of als opslagruimte.
De huidige keuken wordt uitgebreid met een grote vaatwasser en enkele werkbladen, om
in het buurthuis (eventueel grote groepen) gasten te kunnen ontvangen. Het lokaal aan
de noordzijde wordt met tussenwanden geschikt gemaakt voor drie kantoorruimten. Het
lokaal ernaast wordt ingericht als museumruimte.
Om van de overige drie lokalen één grote ruimte te kunnen maken, komen er twee
nieuwe verplaatsbare tussenwanden en waar nodig nieuwe systeemplafonds. Verder
worden deze drie lokalen met licht en geluid geschikt gemaakt voor uitvoeringen en
andere bijeenkomsten. Het lokaal links van de hoofdingang wordt ingericht als
huiskamer. Er komt een bar in deze ruimte en de biljartvereniging zal hier ook een biljart
plaatsen.
Het voormalige gymlokaal wordt ruimte voor o.a. toneeluitvoeringen. Er komt daar een
nieuwe, tweede trap naar de zolder, waar een verkleedruimte wordt ingericht. Op de
plaats waar vroeger de gymmaterialen werden opgeslagen komt o.a. opslag voor tafels
en stoelen. Waar vroeger de kleuteringang was, komt opnieuw een buitendeur. Meteen
daarachter komt een kleine hal met een deur naar het voormalige gymlokaal en een deur
naar een ruimte die ingericht wordt als opbaarruimte. Eén van de huurders wil namelijk
begrafenissen organiseren vanuit het buurthuis.
Het fietsenhok wordt met deuren afgesloten en verhuurd als opslagruimte.
De verouderde rioleringsbuizen rondom de school worden vervangen door nieuwe.
Muurtjes en hekwerk wordt opgeknapt.
Op de nieuwjaarsreceptie van de belangenvereniging (op 8 januari 2016 van 19.30-22.30
uur) zal een overzicht van de verbouw te zien zijn.
Vrijwilligers
Om van het dorpshuis een succes te maken is de inzet van veel vrijwilligers nodig. Dat
geldt ook voor de verbouw. We hebben met de aannemers afgesproken dat we zoveel
mogelijk zelf doen, zodat we veel wensen kunnen realiseren. We hopen en verwachten
dat de Heidenaren er samen de schouders onder zullen zetten. Graag horen we welk
vrijwilligerswerk u tijdens de verbouw wilt doen! Op het formulier dat samen met deze
nieuwsbrief is verzonden kunt u aangeven wat u wanneer zou willen en kunnen doen.
Wilt u dit formulier uitdraaien, invullen en in de brievenbus van de Heideschool doen?
Terugmailen is ook prima, dan graag naar fam.lucassen@planet.nl.

Ruimte beschikbaar voor verhuur.
Er zijn nog twee ruimtes (beide zo’n 20 m2) beschikbaar om te verhuren. We kunnen dus
nog enkele nieuwe huurders gebruiken. Is er misschien iemand in uw kennissenkring die
er gebruik van wil maken? Zegt het voort!
Kom met ideeën
Het is al eerder gezegd: het nieuwe buurthuis wordt alleen echt een succes met de
inbreng van de Heidenaren zelf. Een mooi buurthuis dat regelmatig leeg staat is natuurlijk
niet de bedoeling. Daarom de vraag van het bestuur: kom met ideeën! Wil je zelf iets doen
in het gebouw of heb je een idee om iets te (laten) organiseren, laat het ons horen. We
doen er ons voordeel mee.
Nieuwe Facebook-pagina
Als er weer belangrijk nieuws te melden is, zal er opnieuw een nieuwsbrief worden
verstuurd. Voor het nieuws tussendoor hebben we een Facebook-pagina aangemaakt:
www.facebook.com/dorpshuisHalleHeide. Hier zullen we regelmatig laten zien hoever
het is met de verbouw!

Hoe gaat ons buurthuis heten?
Als “werknaam” heeft de werkgroep tot nu toe de naam “Heidehuus” gebruikt, maar dat
hoeft uiteindelijk niet de nieuwe naam te worden. Misschien heeft iemand wel een idee
voor een veel mooiere naam! Graag horen we van zoveel mogelijk mensen wat de nieuwe
naam voor het buurthuis zou moeten worden. Het bestuur zal de nieuwe naam
(waarschijnlijk bij de opening) bekend maken. Ideeën voor nieuwe namen graag naar
wisselink.ab@gmail.com.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen via email: heideschool@halle-heide.nl
of bij leden van de werkgroep.
______________________________________________________________________
Namens het bestuur van de Stichting Dorpshuis Halle-Heide (Bernard Lucassen
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