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Zaterdag 6 oktober is er in het Heidehuus voor de 4e keer de
kinderkleding- en speelgoedbeurs. Van 10.00 tot 12.00 uur.
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.
Dit gaat naar de Voedsel- en Kledingbank in Zelhem
Meerdere informatie over het inbrengen is te vinden op de facebook site: kinderkleding en
speelgoedbeurs Halle-Heide of bel 0314-785337
Kom ook kijken op 6 oktober of er ook iets voor jou te vinden is. Entree € 1,-

Vanuit het bestuur
Zoals in de vorige nieuwsbrief bekend is gemaakt, stopt Bernard Lucassen in Oktober met
zijn functie als voorzitter van het bestuur. Wie wil zijn taken overnemen?
Profielschets voorzitter bestuur Heidehuus.


Is eindverantwoordelijk voor het functioneren van alle activiteiten op bestuurlijk en
uitvoerend niveau.



Is gehouden om de statuten van de stichting als leidraad te accepteren en te
verwezenlijken.



Maakt de agenda voor bestuursvergaderingen.



Is tijdens vergaderingen onpartijdig en probeert bij meningsverschillen een compromis te
bereiken waar ieder het mee eens kan zijn. Neemt als het nodig is de beslissing.



Controleert de verslagen van de secretaris(resse) voordat deze verstuurd worden.



Bemiddeld bij onenigheden indien beheerder en huurder er samen niet uit kunnen komen.



Houdt controle op voortgang van processen, en houdt contact met de uitvoerders hiervan.



Coördineert de klusdagen en maakt werkschema’s. Nodigt ook vrijwilligers uit om mee te
helpen. Kan ook overgedragen worden aan medebestuurders.



Is sturend om nieuwe initiatieven te ontwikkelen t.a.v. activiteiten voor het Heidehuus.



Is afgevaardigde in bestuursorganen waarbij belangen van het Heidehuus in het geding zijn.
Kan zichzelf laten vertegenwoordigen door een ander bestuurslid maar houdt wel de regie.

De bestuursfunctie is op basis van vrijwilligheid
Als U interesse hebt kunt u dat melden voor op info@heidehuus.nl

We zoeken ook nog een nieuw bestuurslid (m/v).
Profielschets bestuurslid Stichting Dorpshuis Halle-Heide.
We zoeken iemand die:


Mee wil werken aan het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de inwoners van
Halle-heide



Mee wil helpen aan de instandhouding van het Heidehuus



Deel neemt aan de vergaderingen ( ongeveer 7 per jaar)



Een deel van de bestuurstaken voor zijn/haar rekening neemt



Goed kan samenwerken



Hoofd- en bijzaken kan onderscheiden



Integer is en informatie binnenskamers kan houden

De bestuursfunctie is op basis van vrijwilligheid
Als U interesse hebt kunt u dat melden op info@heidehuus.nl

Workshop bloemschikken

Ik wil graag op dinsdag 16 oktober weer een bloemschik avond
organiseren in het Heidehuus. Vanaf 19.30 uur
Een herfst schikking.
Mag een krans zijn of een tafelschikking.
De kosten zijn €7.50 inclusief koffie of thee.
Eigen materiaal meenemen,
wat je verder mee moet nemen geef ik door na opgave via de mail.
sandrabenjo@gmail.com
Groeten
Sandra Otten

Eten met en door de buurt
WANNEER: vrijdag 19 Oktober
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: Stevige maaltijdsoep
Dessert: gevulde appel uit de oven

Opgave:voor vrijdag 12 Oktober
Maximale deelname: 25 personen.

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

Uitvaartbeurs in het Heidehuus
Zondag 7 oktober organiseert En Toen Uitvaartverzorging weer een uitvaartbeurs in het
Heidehuus te Halle-Heide.
Tijdens deze dag zijn er verschillende bedrijven uit de regio aanwezig.
Zij zullen hier uitleg geven over diensten en producten met als thema “uitvaart”.
Denk hierbij aan onder andere :
Thanatopraxie (lichte balseming),
film en fotografie,
kisten en wikkeldoeken,
sierurnen,
diverse stenen en monumenten en
zelf te ontwerpen as sieraden.
Maar ook voor de financiële kant is er iemand die u van advies kan voorzien.
“De bloemiste laat zien dat een bloemstuk een persoonlijk tintje kan krijgen”, aldus Rianne van der
Wal, organisator van de uitvaartbeurs. “Kortom, de vele verschillende mogelijkheden worden deze
dag besproken. Dit alles wordt ondersteund door live muziek van een fluitiste.
De beurs is van 11.00 uur tot 16.00 uur en ik zie u daar graag.”
De uitvaartbeurs wordt gehouden in het Heidehuus, Halle Heideweg 22 in Halle.
Meer informatie is te verkrijgen via En Toen Uitvaartverzorging telefoonnummer 06 41838500
of bezoek de website voor meer informatie www.entoenuitvaartverzorging.nl

AGENDA
OEFENAVOND BILJARTEN: elke maandag: 20. 00 uur
KLEDING-EN SPEELGOEDBEURS: zaterdag 6 oktober van 1 0. 00-12.00 uur
UITVAARTBEURS: zondag 7 oktober van 1 1 . 00-16.00 uur
KOFFIEMORGEN; elke zondag van 1 0. 30 uur– 12.30 uur
Kletsen, biljarten, jeu de boulen, boeken lenen,
koffie en een biertje drinken
ETEN MET EN DOOR DE BUURT: vrijdag 1 9 oktober
Opgave voor vrijdag 12 oktober

