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Schoonmaak Heidehuus:
Heel fijn dat op 1 juli 13 mensen bereid waren om het Heidehuus een grote schoonmaakbeurt te geven.

Tot vroeg in de middag heeft iedereen gewerkt ,
met tussendoor natuurlijk koffie en lunch. Het
Heidehuus kan er weer een tijdje tegen.

KOFFIEMORGEN
Vanaf nu is het Heidehuus elke zondag open : van 1 0. 30 uur-12.30 uur.
Kletsen, biljarten, jeu de boulen, boeken lenen, koffie en een biertje drinken.

BUURTBARBEQUE

Mini-Oerol in Halle-Heide.

Op 10 september 2017 wil het Heidehuus
Zondag 30 juli willen we i. p. v. “eten met en
door de buurt “ voor iedereen in Halle-Heide een een mini-oerol organiseren in Halle-Heide.
buurtbarbeque organiseren.
We zoeken voor deze manifestatie deelnemers.
De kosten zijn € 10,00 per persoon en we starten d.w.z. iedereen die een link met Halle-Heide
om 17.00 uur.
heeft kan deelnemer worden van mini-oerol. Als
Voor kinderen tot 10 jaar is de barbecue € 5,00 één groepslid de link heeft met Halle-Heide
(Halle-Heide is een ruim begrip: Halle-Nijman en
Opgeven kan tot zondag 23 juli via:
Hallenaren zijn ook welkom.) is dat voldoende om
mee te kunnen doen.
mail: fam.lucassen@planet.nl
tel: 06-20525353

Wat en wie: mensen die muziek maken,

verhalen kunnen vertellen, gedichten voordragen
met of zonder muzikale ondersteuning, dans,
cabaret, toneel.
Het kan ook iets zijn wat je speciaal voor deze
dag bedenkt en uitvoert.

Waar: op een aantal plekken bij woonhuizen of

boerderijen in Halle-Heide die ongeveer 25 personen bij een optreden kunnen herbergen. Het
liefst in de buitenlucht maar als het slecht weer
wordt graag binnen.

Hoe: De start is bij het Heidehuus waar een

route langs de verschillende locaties klaar ligt.

Vergoeding: Er staat geen vergoeding tegenover, wel is er voor degenen die optreden een
gezamenlijke maaltijd.

Wanneer kan het doorgaan: Als mini-

maal 6 personen een optreden kunnen verzorgen.
Dit kan alleen, met een band of samen met
bv. een zanger/pianospeler of gitarist.
Er zal een overleg plaatsvinden met degenen
die willen optreden of je alleen of samen met
een ander een plaats toegewezen krijgt. Elke
voorstelling kan een half uur duren.

Verborgen talent: Mocht je iemand we-

ten die talent heeft maar er misschien zelf
nog niet van overtuigd is laat het ons weten,
dit wordt het platvorm om je kleinschalig te
presenteren.

We hopen op voldoende deelname van zowel optredens als mensen die een plek ter beschikking
willen stellen. Als dit evenement slaagt, denken
we er over om hiervan een terugkerend iets te
maken.

Je kunt je opgeven bij Hans Wisselink op
e-mail adres: hanswisselink@hotmail.com

Agenda :
Nu elke zondag: Koffiemorgen 1 0. 30 uur
16 juli: fietstocht Halle-Heide
30 juli : Buurtbarbeque
7 Okt: Niet Vergeten: Vrijwilligersfeest

