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Vanuit het bestuur
Het Heidehuus heeft na de oprichting een “para-commerciële drank- en horecavergunning” gekregen van de gemeente. Zonder zo’n vergunning mag er in een buurthuis geen alcohol worden
geschonken. Eén van de voorwaarden voor het krijgen van zo’n vergunning is dat alle barvrijwilligers een "Instructie Verantwoord Alcoholschenken" hebben gevolgd. Namens het bestuur nodig
ik jullie daarom uit voor uitleg over deze cursus op
dinsdag 3 april 2018, ’s avonds van 20.00 – 22.00 uur in het Heidehuus.
Op deze avond zullen we samen op het grote scherm via internet de hele cursus doornemen. Na
het volgen van de cursus is het de bedoeling dat iedere barvrijwilliger thuis op internet 30 meerkeuzevragen beantwoordt. Dat duurt ongeveer een kwartier. Als je 24 van de 30 vragen goed
hebt beantwoord krijg je een certificaat. Deze certificaten moeten we in het Heidehuus bewaren om aan te kunnen tonen dat alle barvrijwilligers de cursus hebben gevolgd.

Klussendag 2018
Op zaterdag 12 en 26 mei houden we weer een paar klusdagen om groot onderhoud te
verrichten. Er moet o.a. nog wat schilderwerk gedaan worden, een houthok getimmerd worden ,
elektrisch aangelegd worden op het plein , beplanting enz.enz. Als u mee wilt helpen hou deze
dagen dan vrij. In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie.

Prijsverlaging
Doordat het Heidehuus vorig jaar goed gedraaid heeft, is het mogelijk om per 1 april de prijs van
de munten omlaag te brengen naar € 1,25
Voor vragen kunt u altijd terecht bij 1 van de beheerders:
Ab Wisselink 06-12112050 Robert Baakman 06-34626152
Edwin Bosman 0573-461050 Bennie Maatkamp 06-20501860

Erwin Wolsink 06-57590401
Of mail naar info@heidehuus.nl

Het politieke café was goed bezocht en
heeft voor een aantal mensen duidelijkheid
gebracht in wat ze wilden kiezen.

42 mensen hebben op 25 maart kunnen genieten van een heerlijke paasbrunch.

MuziekLokaal
Vrijdagavond 30 april speelde “OP DRIFT” de sterren van de hemel.
De goed gevulde zaal , met veel Halle-Heidenaren was enthousiast.

7 april a.s. Is er weer de kinderkleding- en speelgoedbeurs in het Heidehuus
Van 10.00 tot 13.00 uur.
Deze keer is voorjaar- en zomerkleding aan de beurt
De entree bedraagt 1 € en de opbrengst is voor het Kidsfestijn
Mocht U zelf kleding of speelgoed in willen brengen dan staat de informatie op
onze Facebooksite : Kinderkleding en speelgoedbeurs Halle-Heide.

Op DONDERDAG 12 APRIL is er in het Heidehuus nog gelegenheid om
informatie te krijgen over de aanleg van glasvezel in het buitengebied.
Aanvang 19.30 uur.
U kunt hier terecht met al uw vragen . Ook zullen de 5 aanbieders aanwezig zijn om u van alle informatie te voorzien.
Voor 14 mei moeten degenen die glasvezel willen
zich opgegeven hebben. Bij 50% aanmeldingen gaat de aanleg door.

Film enquête
Uit de binnen gekomen enquêtes blijkt dat er te weinig belangstelling van volwassenen is om
films in het Heidehuus te draaien.
Kinderen willen wel graag films in het Heidehuus zien en hebben ook een aantal andere ideeën
geopperd voor activiteiten in het Heidehuus, waar we zeker mee aan de slag gaan.
De eerstvolgende filmmiddag voor de wat oudere kinderen is: zaterdagmiddag 19 mei:14.30 uur
We draaien dan de film: 100% COCO: Nederlandstalig.
Voor de jongere kinderen draaien we zondagmiddag 20 mei : 14.30 uur de film :
DE VERSCHRIKKELIJKE IKKE: Nederlandstalig.

Meer informatie komt in de volgende nieuwsbrief.

Eten met en door de buurt
WANNEER: woensdag 25 april
WAAR: Heidehuus
KOSTEN:

1 8. 00 uur
18.30 uur aan tafel

€ 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: Coq au vin: kip met groenten in
wijnsaus en rijst
Dessert: Perentaartje met brie

Opgave:voor vrijdag 20 april
Maximale deelname: 25 personen.

mail: fam.lucassen@planet.nl
Tel: 06-20525353

Te Huur in het Heidehuus:
GROTE RUIMTE VAN 50 M²
(of 2 ruimtes van 25 m²)
voor € 10,- per m² per maand.
Met ingang van 1 april beschikbaar.

AGENDA
OEFENAVOND BILJARTEN: elke maandag: 20. 00 uur

INSTRUCTIE AVOND BARVRIJWILLIGERS: dinsdag 3 april : 20. 00 uur
INFORMATIE AVOND GLASVEZEL BUITENAF: donderdag 1 2 april: 1 9. 30 uur
VOETREFLEXMASSAGE: workshop zaterdag 1 4 april: 1 3. 00 uur
MUZIEKLOKAAL: vrijdag 20 april MART HILLEN en GEWOON HØKEN: 20. 00 uur

ETEN MET EN DOOR DE BUURT: woensdag 25 april: 1 8. 00 uur inloop
KOFFIEMORGEN; elke zondag van 1 0. 30 uur– 12.30 uur
Kletsen, biljarten, jeu de boulen, boeken lenen, koffie en een biertje drinken

Alvast in de agenda: 12 en 26 mei KLussendag Heidehuus

