Uitgave van de Stichting Dorpshuis Halle-Heide nr.24 december 2017

Sinterklaasfeest voor de kinderen in het Heidehuus
Op 2 december heeft Sinterklaas met 4 Pieten het Heidehuus bezocht.
30 kinderen hebben de Sint daar toegezongen en konden d.m.v. verschillende oefeningen het
Aspirant-Pietendiploma halen.

Om de werkzaamheden binnen het Heidehuus goed te kunnen verdelen , willen we het team van
beheerders uitbreiden en versterken. Huidige beheerders zijn:
Robert Baakman
Bennie Maatkamp
Ab Wisselink
Erwin Wolsink

VACATURE : BEHEERDER HEIDEHUUS m/v.
Het Heidehuus is een stichting die beheerd en ondersteund wordt door vrijwilligers. Het doel van het Heidehuus is voor de inwoners van het buurtschap HalleHeide een ontmoetingsplek te verschaffen om het welzijn van eenieder te verhogen.
Belangrijke kenmerken voor het vervullen van de functie zijn:
Verantwoordelijk
Representatief
Communicatief
Samenwerken
Tijd.
Tot het takenpakket behoren i.s.m. de 4 andere beheerders:
Muntverkoop en beheer pinautomaat
Het regelen en instrueren van bardiensten
Voorraadbeheer
Bijhouden klussenlijst
Pellet- en houtkachel brandend maken en houden.
Sleutelbeheer
Aansturen schoonmaakploeg via de app.
Afvalbak aan de weg zetten
Ruimten aankleden verkleinen/vergroten
Agendabeheer Heidehuus
Optreden als gastheer cq. gastvrouw voor bezoekers
Toezicht op naleving v.d. huisregels
Na feestjes het verbruiksoverzicht in kastje v.d. penningmeester
Kasgeld beheren en opmaken na een activiteit
Regelmatig overleg met andere beheerders
Calamiteiten oplossen event. i.s.m. de voorzitter
Inkomende post afhandelen
Denkt u deze vrijwillige taak met enthousiasme uit te kunnen voeren reageer dan op deze advertentie t.a.v. : bestuur Heidehuus
vacature beheerder
info@heidehuus.nl
Graag reacties voor woensdag 3 januari 2018.

Koffiemorgen
Op Zondag 10 December, tijdens de koffiemorgen wordt het Heidehuus weer in kerstsfeer gebracht. Iedereen die zin heeft om me te helpen: vanaf half 11 staat de koffie klaar.
Zondag 31 December is er geen koffiemorgen , dan heeft iedereen het druk met oliebollen
bakken en carbid schieten.

Eten met en door de buurt
Omdat December al een erg drukke maand is , is er geen “eten met en door de buurt”. We beginnen weer op vrijdag 19 Januari 2018.

AGENDA
WORKSHOP BLOEMSCHIKKEN: vrijdag 1 5 december aanvang: 1 4. 00 uur
maandag 18 december aanvang: 19.30 uur
AED-CURSUS:

donderdag 7 en 21 december vanaf 1 9. 30 uur open
aanvang:20.00 uur

TOP 50 V/D HEIDE: zaterdag 30 december 1 7. 00 uur - 24.00 uur
KOFFIEMORGEN;

1 0 December : kerstversiering aanbrengen van 1 0. 30 uur-12.30 uur
Kletsen, biljarten, jeu de boulen, boeken lenen, koffie en een biertje drinken
31 December : geen koffiemorgen

NIEUWJAARSRECEPTIE: belangenvereniging: 5 januari vanaf 1 9. 30 uur.

