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Opening en open dag

We hebben twee fantastische dagen gehad rond
de opening van het nieuwe Heidehuus! Veel bezoek
en veel complimenten! Foto’s van de opening zijn te
bekijken op achterhoekfoto.nl, (zoek op 7 oktober).
Foto’s van de open dag staan daar ook. (zoek op 8
oktober).

Logo Heidehuus

Tijdens de opening werd het nieuwe logo van het
Heidehuus onthuld. Het logo laat de karakteristieke ingang van het gebouw zien, met voordeur en
bovenraam. Naast de deur staan mensen die samen
het Heidehuus mogelijk hebben gemaakt en er samen gebruik van zullen maken.
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Nieuwe websites

Voor het Heidehuus is een website gemaakt,
zie www.heidehuus.nl. Een eenvoudige website, waar de belangrijkste informatie op
staat. De belangenvereniging Halle-Heide
heeft ook een nieuwe website ontwikkeld:
www.halle-heide.nl. Daar is ook een agenda te
zien, waarin alle activiteiten staan die in Halle-Heide en/of in het Heidehuus plaatsvinden.
Wilt u dus weten wat er in het Heidehuus te
doen is? Kijk op www.halle-heide.nl!

Deelname workshops

Tijdens de open dagen konden bezoekers
zich opgeven voor workshops. De workshops
bloemschikken en fotografie zijn inmiddels
van start gegaan. Voor de workshop Klompen
beschilderen is nog deelname mogelijk. Meer
informatie en opgeven:
fam.lucassen@planet.nl.

Koffiemorgens

T-shirts

Bij de open dag waren de medewerkers te herkennen aan een mooi HeidehuusT-shirt. Na afloop
hebben we ze in de was gedaan, maar er ontbraken
er een paar. Heeft iemand er perongeluk een mee
naar huis genomen? Graag inleveren in het Heidehuus. We willen ze namelijk vaker gebruiken!

Het Heidehuus is een buurthuis. Tijdens de
verbouw hebben we al veel gezellige momenten gehad. En we hopen dat er nog veel van
zulke momenten volgen! Daarom houden we
koffiemorgens. We willen dat doen op zondagmorgens, voorlopig één keer per maand, op
elke tweede zondag van de maand, van 10.3012.30 uur. Iedereen is van harte welkom om
de koffie van het Heidehuus en eventueel een
drankje te komen proeven. De eerste koffiemorgen is op zondag 13 november. De tweede
op 11 december.

Boekenkast

In de vorige nieuwsbrief schreven we er al over:
de oude boekenkast uit het lokaal van meester
Lemereis is opgeknapt en heeft een nieuwe plek
gekregen in de grote zaal. De boeken die er in
staan worden uitgeleend onder de voorwaarde
dat er een boek voor in de plaats komt. En dat
mag natuurlijk hetzelfde boek zijn wanneer het
uitgelezen is. De koffiemorgen is een goed moment om boeken te ruilen!

MKB-dag Heidesmid

Op 13 oktober was de grote zaal afgehuurd door
de Heidesmid voor een bijeenkomst van de Brancheorganisatie van het Midden- en Klein Bedrijf.
Zo’n 200 personen waren aanwezig voor enkele interessante lezingen. Het was voor ons een mooie
kans om uit te proberen of we in korte tijd zoveel
koffie konden serveren en of het geluidsysteem
goed werkte. Het werd een groot succes.

Kerstboom?

Heeft iemand een grote brandveilige kunstkerstboom voor de huiskamer? We horen het
graag!

Dag v.d. Achterhoekse Popmuziek

Op zaterdag 26 november 2016 is de derde
‘Dag van de Achterhoekse Popmuziek’. We
hebben het podium van het Heidehuus hiervoor beschikbaar gesteld. Twee bands spelen
op de avond van 26 november op het podium
van ons buurthuis: Project Lohues vanaf
20.00 uur en Boekanier vanaf 22.00 uur.
Meer informatie op http://behindthecorner.
nl/dap16/. Entree: vrijwillige bijdrage.

Uitnodiging!
Kunst uit de regio-dagen

Op 15 en 16 oktober stonden de deuren van het
Heidehuus open voor een expositie van diverse
kunstenaars uit Halle-Heide en omgeving. Veel
bezoekers van de open dagen van de Heidesmid
kwamen bij ons ook even een kijkje nemen. Het
was een gezellige drukte.

Feestje?

De afgelopen weken is de huiskamer in gebruik
genomen voor feestjes. De huiskamer kan daarvoor worden afgehuurd, en ook het lokaal ernaast
en eventueel het achterste lokaal. Er is in overleg
veel mogelijk! Neem contact met ons op via info@
heidehuus.nl of tel. 0314-795097.

ALLE VRIJWILLIGERS WELKOM

Op di. 8 november om 20.00 uur hopen we alle vrijwilligers in ons
Heidehuus te zien! Het bestuur zal
dan uitleggen hoe er gewerkt wordt met de
bardiensten, met de activiteiten, met de
werkgroepen. We zullen op deze avond met
elkaar overleggen over wie er wat gaat doen.
Bij deze nieuwsbrief mailen we een overzicht
van activiteiten waarvoor buurtbewoners en
andere belangstellenden zich kunnen opgeven.
ZEGT HET VOORT en KOMT ALLEN!

Ruimte te huur!

In het Heidehuus zijn nog twee ruimtes beschikbaar voor verhuur. Eén van 12 m2, huurprijs € 120,- per maand all-in en één van 13,5
m2, huurprijs € 135,- all-in.
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