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Hoe gaat ons buurthuis heten ?

Enthousiaste vrijwilligers

Tot nu toe hebben we “Heidehuus” als werknaam
gebruikt voor ons nieuwe buurthuis. In de vorige
nieuwsbrief vroegen we naar ideeën voor andere
namen. We hebben er twee gekregen. Op de
laatste bestuursvergadering hebben we gekozen
welke naam het gaat worden. We vonden de ingediende namen niet beter en hebben uiteindelijk
unaniem voor de naam “Heidehuus” gekozen. Wij
vinden het een mooie korte naam, die goed past
bij de nieuwe functie als buurthuis.

Wie komt kijken heeft een goede kans vrijwilligers aan het werk te zien. We zijn erg blij
met de grote hoeveelheid uren die vrijwillig in
de verbouw worden gestoken. Het geeft ons
de kans er echt iets heel moois van te maken!

Wat is er al verbouwd ?
Mensen die sinds eind januari niet meer in het
gebouw zijn geweest, zijn verbaasd als ze zien
wat er allemaal is gebeurd! Muren weg, nieuwe
wanden, nieuwe deuren, nieuwe ramen, nieuwe
kachels, enz. Het metsel- en timmerwerk schiet
al heel goed op. De komende tijd moet er nog veel
gebeuren wat electriciteit en schilderen betreft.
En de complete inrichting zal ook
nog heel wat
tijd in beslag
nemen. Al met
al een goede
reden om
gerust eens
een kijkje te
komen nemen!

Invalidentoilet
Omdat we het gebouw zo
breed mogelijk toegankelijk willen maken, wordt
een van de kleutertoiletten omgebouwd tot invalidentoilet. Op deze foto
is te zien hoever het daar
nu mee is.

Energiebesparing
We gebruiken een flink deel van de ontvangen subsidie voor energiebesparende maatregelen: een pelletkachel voor de CV (is al
geplaatst), zonnepanelenop het dak (komen
begin maart), isolatie op de systeemplafonds
en in de nieuwe wanden (aanbrengen tijdens
de verbouw), veel nieuwe ledverlichting (is
besteld). Op deze manier houden we de jaarlijkse kosten na de verbouw zo laag mogelijk.
Dat is belangrijk om het buurthuis straks op
een financieel-gezonde manier te kunnen laten
draaien.

Wethouders op bezoek

Nog ruimte te huur

Midden februari was er in het Heidehuus een
werkbezoek van wethouders. Een groep van zo’n
15 personen uit de gemeenten Bronckhorst,
Montferland en Duiven kwam kijken hoe wij het
in Halle-Heide voor elkaar hebben gekregen een
buurthuis te realiseren. Ze waren onder de indruk
van het enthousiasme en het vele vrijwilligerswerk.

Eén of twee ruimtes in het Heidehuus zijn
nog beschikbaar voor verhuur. Beide zijn
ongeveer 20 m2 groot en kosten € 200,- per
maand. Als u nog iemand weet die daar gebruik van zou willen maken horen we dat
graag.

Lijst van sponsoren
Activiteitencommissie

Als het Heidehuus straks gaat draaien komen er
Activiteitencommissies. We denken aan drie commissies: voor buitenactiviteiten, voor activiteiten
in de huiskamer en voor activiteiten in de (grote)
zaal. We hebben al enkele mensen gevonden die
mee willen denken in een activiteitencommissie.
We hopen dat het Heidehuus straks gedragen zal
worden door de hele gemeenschap Halle-Heide!
Nieuwe ideeën zijn dus van harte welkom. (Laat
maar horen: wisselink.ab@gmail.com)

Wanneer is de opening?
Een vraag die we nog niet kunnen beantwoorden.
Eerst dachten we aan augustus, maar omdat de
verbouw tot nu toe heel vlot verloopt, kan het
misschien
nog wel
eerder.
Als de
datum
bekend
is, laten
we dat
uiteraard
weten!

De verbouw van ons buurthuis zou niet mogelijk zijn zonder sponsoren. Daar hebben we
er intussen heel veel van! Tijdens de opening
komt er een bord waarop alle namen te zien
zullen zijn. Hier vermelden we ze ook alvast.
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
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