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Wie wil er nog helpen bij de klussendag ZATERDAG 12 MEI?
Alle vrijwilligers zijn persoonlijk aangeschreven om mee te helpen bij de klussendag op
ZATERDAG 12 MEI, maar niet iedereen kan altijd en vele handen maken licht werk, dus is
er nog steeds ruimte voor meer hulp.
Werkzaamheden waar je, je voor op kunt geven:
Schilderwerk buitenkant.
Timmerwerk: o.a. bouwen van een houthok.
Elektra: aanleg stopcontacten en verlichting binnen en buiten.
Bestrating plein: vervanging van de witte tegels.
Daarna willen we op ZATERDAG 26 MEI een grote schoonmaakdag houden.
De schoonmaakvrijwilligers houden het Heidehuus prima op orde, maar extra werkzaamheden
moet toch met meer mensen worden uitgevoerd, zoals
ramen binnen en buiten zemen.
Vloeren in de was zetten .
Alle houtwerk afnemen.
Grote zolder en kleedruimte stofzuigen.
Daarnaast wil er misschien ook nog wel iemand
van de interne mens op beide dagen.

meehelpen bij de verzorging

Opgave graag via : fam.lucassen@planet.nl of

tel nr: 06-20525353

HALLE HEIDE
In het laatste MuziekLokaal van dit seizoen liet Mart Hillen virtuoos zien en horen wat je allemaal
uit een gitaar kunt halen.
Daarna was het de beurt aan ouderwets stampwerk van Gewoon Høken .
Deze avond was een mooie afsluiting van 7 keer MuziekLokaal.

TV Gelderland op bezoek.
In het kader van “Steengoed Benutten”: het stimuleren van hergebruik van oude gebouwen ,
heeft tv Gelderland opnames in het Heidehuus gemaakt. Van alle gemaakte opnames is er maar
heel weinig op tv verschenen. Maar toch, het was in het nieuws van dinsdag 24 april
https://www.omroepgelderland.nl/tv/programma/232488309/GLD-Nieuws/aflevering/32225/Dinsdag-24-april

TERRAS OPEN MET HEMELVAART
10 mei:
Koffie met gebak: € 3,-

Eten met en door de buurt
WANNEER: vrijdag 11mei 1 8. 00 uur
18.30 uur aan tafel
WAAR: Heidehuus
KOSTEN: € 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:

Voorgerecht: Komkommersalade
Hoofdgerecht: Schnitzel met kaas en rösti
Boontjes met spekjes.

Opgave:voor maandag 7 mei
Maximale deelname: 25 personen.

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

Streekproducten
Tijdens het draeibroaien kunnen streekproducten gepromoot worden.
Van landelijk ijs tot honing van de bij om de hoek
Hout- wol- of rietwerk
Biologische of andere wijnen
Ook hiervoor kun je je opgeven : info@xplov.nl of telnr: 06-46205308
In overleg wordt er dan een mooie plaats geregeld.

Te Huur in het Heidehuus:
NOG 1 RUIMTE VAN 25 m²
voor € 10,- per m² per maand.

AGENDA
OEFENAVOND BILJARTEN: elke maandag: 20. 00 uur
TERRAS OPEN : Hemelvaart 1 0 mei

ETEN MET EN DOOR DE BUURT: vrijdag 1 1 mei 1 8. 30 uur
KLUSSENDAG: 1 2 en 26 mei vanaf 9. 00 uur
FILMMIDDAGEN: 1 9 en 20 mei: half 3
DRAEIBROAIEN: 21 mei 1 4. 00 uur.
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:

VRIJWILLIGERSFEEST ZATERDAG 6 OKTOBER

