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Klussendag

Netwerkdag B&W

Op 18 Februari is er weer door vele vrijwilligers gewerkt in en voor het Heidehuus.

Op 14 februari kwamen de burgemeesters en
wethouders van de Achterhoekse gemeenten bij
elkaar voor een netwerkbijeenkomst. Deze keer
in de grote zaal van het Heidehuus! Na enkele
toespraken kwam de fa.Weijland op het podium
voor een vermakelijk optreden, waarin het o.a.
ging over de kleine kernen en de bevolkingskrimp.
We kregen deze dag van veel burgemeesters en
wethouders complimenten voor de manier waarop
we in Halle-Heide ons Heidehuus hebben vormgegeven

Onderhoud blijft noodzakelijk .
In het voorjaar moet o.a. de buitenkant geschilderd, ramen gezeemd en het plein opgeknapt worden. We schrijven steeds de
vrijwilligers aan die we op een lijst hebben
staan maar mocht u ook mee willen helpen,
mail dan even naar : info@heidehuus.nl.

Eten met en door de buurt
woensdag 29 maart 1 8. 00 uur inloop
18.30 uur aan tafel
WAAR: Heidehuus
KOSTEN: € 6,50 p.p. exclusief drank

WANNEER:

Voor iedereen die geen zin heeft om te koken ,
gezellig met anderen wil eten, er even uit wil of wat dan ook!
Menu:

Hoofdgerecht: Zuurkoolschotel met ananas en crème fraiche
Dessert: Citroen bavarois
Opgave: voor 24 maart : mail: fam.lucassen @ planet.nl
Tel: 0620525353
Maximale deelname: 25 personen.
Problemen met vervoer: bel dan Rianne van der Wal: tel: 0645041704
€ 1,50 enkele reis

Kleding beurs:

Jeu-de-boules

Op Zaterdag 1 april is er in het Heidehuus een kleding—en speelgoedbeurs.
Van 11.00 tot 14.00 uur.

Op Zondag 26 maart 1 4. 00 uur wordt de jeude-boule baan officieel geopend, m.m.v. de Harmonicagroep Halle-heide, een hapje en een drankje. Elke woensdag middag van 14.00-15.30 uur en
woensdagavond van 19.00-21.30 uur kan er gespeeld worden. Voor meer info bel: 06-34626152
of 0314-631441

Je kunt je kinderkleding (maat 68 t/m
176) en speelgoed, wat nog goed is, laten
verkopen. 60% is voor de verkoper en 40%
voor het goede doel. Dit is het Kidsfestijn
in Halle-Heide

Niet verkochte kleding en speelgoed kan
geschonken worden indien gewenst.
Deze kleding gaat naar Gambia en het
speelgoed naar Voedsel- en Kledingbank
Zelhem
Meer informatie over het inbrengen is te
vinden op de facebook site: kinderkleding
en speelgoedbeurs Halle-Heide of bel
0314-785337 (info ook te vinden in het
Heidehuus) Entree €1,-

De Monica’s uit Halle Heide is de oudste groep hier uit de omgeving,
en bestaat momenteel uit 6 personen inclusief saxofonist en drummer. Met medewerking van Hans Keuper is deze opgericht in 1981
bij Colenbrander Halle Heide. Werden in het verleden veel walsen en
polka’s gespeeld, tegenwoordig speelt onze groep ook veel Nederlandstalige liedjes uit de hedendaagse tijd.
Contactadres : Doortje Voortman tel : 0315-241137
email : doortjevoortman@hetnet.nl

Workshop bloemschikken
Op woensdag 5 en donderdag 6 april
van 19.00 uur– 21.00 uur is er weer bloemschikken
o.l.v Sandra Otten. Dit keer kunnen er
paasstukken gemaakt worden, naar voorbeeld of
eigen idee. De kosten zijn € 7,50 per workshop
inclusief koffie of thee . Opgave kan, voor 25
maart bij: sandrabenjo@gmail.com

KOFFIEMORGEN
Op 12 maart is er weer een gezellige koffiemorgen: van 1 0. 30 uur-12.30 uur.
Kletsen, biljarten koffie en een biertje drinken.

Clubaktie Rabobank
Het Heidehuus doet mee aan de Clubaktie van de Rabobank. De opbrengst willen
we gebruiken voor comfortabele zitjes
met een grote parasol .
We willen dan ook elk lid van de Rabobank vragen om op het Heidehuus te
stemmen.
Voor 2017 is een totaalbedrag van € 150.000,00
beschikbaar voor verenigingen en stichtingen die
bankieren bij Rabobank Graafschap. Dit is maar
liefst € 50.000,00 meer dan vorig jaar!

Wie kunnen er stemmen?
Tijdens de stemperiode tussen 7 april en 21 april beslissen
onze leden hoe het totaalbedrag wordt verdeeld.
Leden van de bank ontvangen voor de stemperiode
per post een unieke code waarmee ze kunnen
stemmen.

Ieder lid van Rabobank Graafschap ontvangt vijf stemmen,
waarvan zij er twee op dezelfde club mogen uitbrengen.
Deze stemmen zijn dus geld waard.
Let op: alleen leden van Rabobank Graafschap mogen
stemmen. Als u klant bent, bent u niet automatisch lid.

Prijsuitreiking
In mei worden de winnaars en de gewonnen bedragen
bekend gemaakt. Let op: er geldt een minimum van
10 stemmen voor uitkering.

Extra beloning in 2017!
De top drie van verenigingen en stichtingen met de meeste stemmen, worden door Rabobank Graafschap dit jaar extra in het zonnetje gezet.
Zij ontvangen als dank voor de promotie en de inzet een extra geldbedrag. De winnaar ontvangt € 3.000,00 bovenop het gewonnen bedrag.
De tweede prijs ontvangt een extra bedrag van € 1.500,00 en de derde € 750,00. Breng dus zo veel mogelijk leden van Rabobank Graafschap
in beweging om op je vereniging of stichting te stemmen.

Plantenbeurs

Alle ruimtes verhuurd

De organisatie van de plantenbeurs gaat
dit voorjaar niet door i.v.m. te weinig animo.

De laatste ruimte is verhuurd aan Jeroen van
der Werff:

Misschien dat het volgend jaar wel lukt.

Jeroen werkt met Recupbat (inzameling loodbatterijen) voor Ter Horst in Varsseveld. Hij
werkt veel internationaal, heeft een kantoorruimte aan huis, maar zocht voor enkele dagen
per week een kantoorruimte in de buurt van
zijn woning. We hebben hem de ruimte laten
zien en hij was meteen voor 100% overtuigd:
precies waar hij naar op zoek was.

Agenda :
12 maart: Koffiemorgen : 10.30-12.30 uur
15 maart: Verkiezingen 2e kamer : 7.00-20.00 uur. Er is de mogelijkheid een gratis kopje
koffie te drinken in de huiskamer.
17 maart: Ströperstocht: 19.00 uur
23 en 24 maart: Voorjaarsuitvoering toneelvereniging Halle-heide : 19.00 uur
26 maart: Opening jeu-de-boule baan: 14.00 uur
29 maart: Eten met en door de buurt: 18.00 uur
1 april: Kleding en speelgoedbeurs: 11.00-14.00 uur
2 april: Uitvaartbeurs: “En Toen”: 11.00-16.00 uur
5 en 6 april: Workshop bloemschikken: 19.00-21.00 uur

Donateurschap
Degenen die in het verleden hebben aangegeven wel donateur van het Heidehuus te willen worden
hebben een brief gekregen met het verzoek een donatie over te maken.
Mocht u geen bericht ontvangen hebben en/of wilt u donateur worden van het Heidehuus neem
dan contact op met Erwin Wolsink: knislow@planet.nl
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