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Feestdag voor vrijwilligers.
Het Heidehuus bestaat nu bijna een jaar
en het zou nooit zo goed draaien, als er
geen mensen waren die vrijwillig al het
werk opknappen. Denk aan de beheerders,
bardiensten, schoonmaak , organisatie van
activiteiten, onderhoud enz. enz.
Als dank wordt daarom op zaterdag 7
0ktober een feest voor de vrijwilligers
en hun partners georganiseerd. Hou deze
datum dus vrij. De uitnodigingen worden
later rond gestuurd.
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Hoe bouw je een school om tot een woongebouw? Deze vraag
komt aan de orde tijdens dit Werkatelier over transformatiekansen
van maatschappelijk vastgoed. Ook in Gelderland komt op termijn
veel maatschappelijk vastgoed vrij. Met behulp van het provinciale
programma SteenGoed Benutten zijn twee scholen omgebouwd.
De ene tot een woonproject (De Getijden in Nijmegen), de andere
tot een buurthuis (Halle Heide in Bronkhorst). Hoe hebben zij de
scholen aangekocht? Hoe kom je tot een goed plan? Hoe is de samenwerking met de gemeente? Kortom: vraag de sprekers het
hemd van het lijf!

Bernard Lucassen en Rianne van der Wal hebben
het Heidehuus vertegenwoordigd

Gelderland ziet ruimte
Op 7 juni organiseerde provincie Gelderland een groot congres in Harderwijk onder
de naam:
Gelderland ziet ruimte.
Ook het Heidehuus was hier voor uitgenodigd, om te vertellen hoe we hier het
buurthuis hebben opgezet.

KOFFIEMORGEN
Op 11 juni is er weer een gezellige koffiemorgen: van 1 0. 30 uur-12.30 uur.
Kletsen, biljarten, jeu de boulen, boeken lenen, koffie en een biertje drinken.

Presentatie : Gelderland ziet ruimte.

Eten met en door de buurt
WANNEER:
WAAR:
KOSTEN:

vrijdag 23 juni 18.00 uur inloop

18.30 uur aan tafel
Heidehuus
€ 6,50 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:

Hoofdgerecht: Heerlijke zomerse tonijnsalade
Dessert: ijs
Opgave: voor 19 juni mail: fam.lucassen@planet.nl
Tel: 06-20525353
Maximale deelname: 25 personen.
Problemen met vervoer: bel dan Rianne van der Wal: tel: 0645041704
€ 1,50 enkele reis

Grote Schoonmaak:

Rabo clubkasactie:

Na elke activiteit wordt het Heidehuus door
een aantal vrijwilligers weer schoongemaakt.
Om ook een keer de ramen te kunnen zemen
en een grote poetsbeurt te houden hebben
we nog wat meer mensen nodig.

De rabo clubkasactie heeft voor het Heidehuus
€ 315.92 opgebracht.

Daarom willen we op zaterdag 1 juli een
schoonmaakdag houden. Start om 10.00 uur.
Als we met velen zijn is het voor iedereen
weinig werk.
Dus geef je op bij:
Petra Ter Horst
mail:7025ck20@hetnet.nl

Agenda :
11 juni: Koffiemorgen 10.30 uur
17 juni: feestdag: 60 jaar toneelvereniging

23 juni: Eten met en door de buurt.
1 juli: Grote Schoonmaakdag Heidehuus
7 Okt: Niet Vergeten: Vrijwilligersfeest

We bedanken iedereen die op het Heidehuus
heeft gestemd.

Bibliotheekkast
Tijdens de koffiemorgen kan iedereen die dat wil
1 of meerdere boeken uitzoeken uit de bibliotheekkast. Bij de volgende koffiemorgen kan er
dan weer geruild worden

