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Vanuit het bestuur
Rianne van der Wal heeft in de laatste bestuursvergadering afscheid genomen . In haar plaats komt
nu Els Buunk het bestuur versterken.
Er doen veel mensen hun best om allerlei activiteiten te organiseren in het Heidehuus. Een aantal
daarvan loopt goed, maar in het algemeen is het een beperkte groep die daar gebruik van maakt.
Het zou fijn zijn als meerdere Halle-Heidenaren de activiteiten bezoeken of aangeven wat ze graag

willen in het Heidehuus.
Het Heidehuus kan alleen blijven draaien als mensen ook komen.
Er is in het Heidehuus altijd ruimte voor nieuwe initiatieven of het organiseren van activiteiten.

U kunt dan altijd terecht bij 1 van de beheerders:
Ab Wisselink 06-12112050

Robert Baakman 06-34626152
Erwin Wolsink 06-57590401
Bennie Maatkamp 06-20501860
Edwin Bosman 0573-461050
Of mail naar info@heidehuus.nl

Politiek café
Op woensdag 14 maart komen alle politiek partijen van Bronckhorst naar het Heidehuus om met alle
bewoners te praten over de volgende onderwerpen:
1 Land en tuinbouw; natuurbeheer en milieu. : energie neutrale veeteelt en landbouw, biogas, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en windmolens.
2 Woningbouw Plattelandsgebied: ter voorkoming van vergrijzing buitengebied: Het scheppen
van mogelijkheden om in bestaande woningen (boerderijen) een 2e of 3e woning mogelijk
te maken. Ook i.v.m het zo lang mogelijk thuis blijven wonen van ouderen.
3 Veiligheid: fietspaden langs drukke wegen. Onderhoud van de zijkanten van de wegen die
vaak door het zware werkverkeer verzakken.
4 Faciliteren en stimuleren van ondernemingen in het buitengebied: verruiming mogelijkheden
voor bestemmingsplannen
5 Voorzieningen in het buitengebied: Zorg. Glasvezelnet. Betaalbaarheid, subsidie
mogelijkheid voor diegene die de € 1600,- niet kunnen opbrengen.
De avond begint om 19.45 uur met een gratis kopje koffie. Aan het eind is er ook gelegenheid om
over andere onderwerpen vragen te stellen.
We hopen op een grote opkomst.

Eten met en door de buurt organiseert in maart:

Paasbrunch
WANNEER:
WAAR:
KOSTEN:

zondag 25 maart

13.00

uur

Heidehuus

€ 7,50 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: soep, verschillende broodjes, luxe vleeswaren, salades , eieren en nog veel meer.
Inclusief koffie, thee en melk
Opgave: voor zondag 18 maart

mail: fam.lucassen@planet.nl
Tel: 06-20525353

Film in het Heidehuus
In het Heidehuus hebben we een mooie “huisbioscoop”: groot scherm en prima geluid.
Daar willen we wat meer gebruik van gaan maken.

In de bijlage een enquêteformulier : 1 voor kinderen en 1 voor volwassenen.
Wilt u die invullen en terug mailen naar : info@heidehuus.nl.
Graag voor 18 maart.

MuziekLokaal met Phoenix
Vrijdagavond 23 Februari: Phoenix speelde geweldig!!.

Het was te merken dat Wim Heerink het prachtig vond om in het Heidehuus te spelen.

Vrijdagavond 30 maart komt Op Drift spelen in het Heidehuus.
Halle-Heidenaren kom dan kijken en genieten!!
Wegens ziekte kan Desperate Blues Band vrijdag 20 april niet komen spelen maar een goed
alternatief is gevonden in Gewoon Høken.

AGENDA
OEFENAVOND BILJARTEN: elke maandag: 20. 00 uur
POLITIEK CAFÉ: woensdag 14 maart: 19.45 uur
STRÖPERSTOCHT: vrijdag 16 maart: 19.00 uur
TONEEL: donderdag 22 en vrijdag 23 maart: 20.00 uur
ETEN MET EN DOOR DE BUURT: Paasbrunch: voor iedereen: zondag 25 maart: 1 3. 00 uur
MUZIEKLOKAAL: Vrijdag 30 maart: “ OP DRIFT “ :20.00 uur
KOFFIEMORGEN; elke zondag van 1 0. 30 uur– 12.30 uur
Kletsen, biljarten, jeu de boulen, boeken lenen, koffie en een biertje drinken

De diehards: 4 graden onder nul en toch nog jeu de boulen , of was het de glühwein na afloop?

