
Jaarprogramma 
Halle-Heide

Hier volgt een indruk van de activiteiten die in Halle-Heide worden georganiseerd in 2019.



 



Dit boekje geeft een indruk van de activiteiten die in Halle-Heide worden georganiseerd.

Welkomstwoord
Het welkomstwoord is van Ab Wisselink, met een aantal wetenswaardigheden over Halle-Heide.

Datums
De lijst met datums geeft op volgorde van datum aan wat ons te wachten staat. 
De datum 01-01-1900 geeft aan dat de juiste datum voor de activiteit nog niet bekend is. 
Deze was nog niet bekend toen het boekje werd samengesteld (01-01-2019).

Activiteiten
Van de diverse activiteiten wordt een korte uitleg gegeven, tevens worden de datums genoemd 
waarop deze plaats vinden. De volgorde is bij benadering zoals de activiteiten in de tijd worden geor-
ganiseerd. Er wordt per activiteit een contactpersoon genoemd

Contactpersonen 
De lijst met contactpersonen is vervallen i.v.m. de wet op de privacy. 

Ondernemers 
Het Heidehuus heeft ook een functie als: “Bedrijfsverzamelgebouw”, een aantal ondernemers werken 
vanuit hun plek in de school. In het laatste deel van het boekje geven zij kort aan wat zij doen.

We (Robert en Jan) hebben ons uiterste best gedaan om dit programma zo volledig en correct 
mogelijk samen te stellen, maar het is een moment opname. Er kunnen geen rechten aan worden 
ontleend.
Datums kunnen wijzigen, activiteiten kunnen worden toegevoegd of kunnen vervallen.

Voor een “up to date’ versie van de agenda verwijzen we naar die op de web-site van de Belangen 
Vereniging:

www.halle-heide.nl

N.b.
Vorig jaar werd het boekje goed otvangen, vandaar deze tweede versie. Maar nog steeds zijn alle
opmerkingen en aanvullingen, die tot een verbetering leiden, welkom.

Voorwoord
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Welkom in Halle-Heide

In Halle-Heide kennen we  het zogenaamde “Noaberschap”,  een begrip dat bekend is in de Achter-
hoek, Overijssel en in Drenthe. Het is een traditie die vroeger erg belangrijk was in de overwegend 
agrarische samenleving. De noabers (buren) hielpen elkaar met raad en daad, bijvoorbeeld bij de 
oogst, bij geboorte, huwelijk of overlijden. Goede noabers waren vroeger onmisbaar.

In de moderne samenleving is noaberschap niet meer zo belangrijk als vroeger en al zeker geen 
verplichting zoals dat vroeger wel het geval was. We hebben verzekeringen en andere mogelijkhe-
den om hulp te krijgen als dat nodig is. Maar in veel buurtschappen is noaberschap toch nog een 
belangrijk begrip. Al was het maar om planten of huisdieren te verzorgen als dat om welke reden dan 
ook zelf niet gedaan kan worden.

In het kader van “een goede buur is beter dan een verre vriend” brengen we u op de hoogte van en-
kele gebruiken die in Halle-Heide nog levend zijn. Veel van deze gebruiken maken het wonen in een 
buurt aantrekkelijk en het samenleven plezierig. Niemand is verplicht om mee te doen, al wordt het 
door de buurt vaak wel op prijs gesteld. 

Buurt maken

Als u in Halle-Heide komt wonen krijgt u automatisch buren. In de omgeving wonen mensen. Vaak 
overleggen nieuwe inwoners met iemand uit de buurt over de gebruiken in de buurt. Zo’n eerste ken-
nismaking is vaak het eerste contact met de buurt. De nieuwkomer bepaalt later zelf of hij naobers 
vraagt (“buurt maakt”) en ook wie hij dan vraagt. Als hij noabers wil, moet hij dat wel zelf vragen. Noa-
berschap ontstaat dus niet helemaal vanzelf!

Buurtactiviteiten

In elke buurt vinden activiteiten plaats waar de buurtbewoners aan deel kunnen nemen, als ze dat 
willen. Bij elkaar op verjaardagsvisite,  bij elkaar komen met oud en nieuw of bijvoorbeeld een buurt-
feest vieren.

Nieuwjaarwinnen

In veel buurten is het nieuwjaarwinnen gebruikelijk. Buren gaan op oudejaarsavond om 24.00 uur 
naar buiten om de buren een gelukkig nieuwjaar toe te wensen en gaan soms bij een buurman naar 
binnen om op het nieuwe jaar te proosten. Op nieuwjaardag gaan de kinderen met de basisschool-
leeftijd de huizen in de buurt langs om “het nieuwe jaar af te winnen”. Nadat ze de buren een goed 
nieuwjaar hebben gewenst, krijgen ze een “toete”, een zak met snoep, fruit en pinda’s of andere lek-
kernijen.

Welkom in Halle-Heide
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Trouw

In veel buurten is het gebruikelijk om aandacht te schenken aan een huwelijk of een huwelijksjubile-
um. Er worden bijvoorbeeld “dennetjes” geplaatst bij het huis of bij de plaats waar de bruiloft wordt 
gevierd. Deze boompjes worden versierd met papieren roosjes die meestal door de dames worden 
gemaakt, terwijl de heren de bomen plaatsen. Ook wordt er vaak een gezamenlijk cadeau gegeven.

Kroamschudden

Als er in de buurt een kind wordt geboren wordt, dan plaatst de buurt vaak een “ooievaar” in de voor-
tuin met een welkomstbord erbij waar de naam van het kind op is te lezen.  Als het kind wat ouder is, 
gaan de buren vaak nog “kroamschudden”; ze gaan dan op visite met een krentenbrood onder de 
arm.

Rouw

Als er iemand in de buurt overlijdt, wordt de buurt in sommige gevallen nog ingeschakeld om te 
helpen. Een buurman kan bijvoorbeeld gevraagd worden om “aan te zeggen”. Hij gaat dan naar de 
naaste buren om te vertellen wie er overleden is. Ook is het soms nog gebruikelijk dat de buurt wordt 
ingeschakeld bij het schrijven van brieven en/of het schenken van koffie bij een condoleance of na 
afloop van de begrafenis.

Abraham en Sara

Als iemand in de buurt 50 jaar wordt, wordt in veel buurten een Abraham geplaatst (als het een man 
betreft) of een Sara (als het een vrouw is). Als je 50 wordt heb je Abraham gezien, wordt dan gezegd. 
Je hebt dan een zekere wijsheid bereikt. Er wordt dan een pop in de tuin gezet met een min of meer 
vrolijke tekst erbij.

Meiboom

Het is in veel buurten gebruik dat er bij nieuwbouw, als het hoogste punt is bereikt, door de buurt 
een meiboom wordt geplaatst. De buren halen een hoge den uit het bos en versieren deze met roos-
jes en een krans bovenin. Daarna wordt de boom, meestal in het donker, ergens bij de nieuwbouw 
geplaatst. Vaak wordt er een door de buurt gemaakt gedicht op de boom vast gemaakt. De buurman 
die zo’n meiboom heeft gekregen nodigt later de buurt uit voor een visite (“intrekkersmoal”) waarbij er 
op de nieuwbouw kan worden geproost.
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datum evenement
Evenementen data

datum evenement
01-01-1900 AED Cursus

01-01-1900 Jeu de boules

01-01-1900 Biljartschool Halle

01-01-1900 Padwerk

01-01-1900 Vrijwilligersfeest

01-01-1900 Fietstocht

01-01-1900 Jaarlijkse activiteit v.d. Belangen
Vereniging

01-01-1900 Bloemschikken

01-01-1900 Kleidoeven knallen

04-01-2019 Ni'jjoarsreceptie

06-01-2019 Koffiemorgen

11-01-2019 Eten met en door de buurt

11-01-2019 Eten met en door de buurt

13-01-2019 Koffiemorgen

20-01-2019 Yogalessen

25-01-2019 Muzieklokaal

30-01-2019 Nederlands Kampioenschap Autocross

31-01-2019 Uitvaart beurs

02-02-2019 Voetreflex en Geleide Meditatie

02-02-2019 Windbuksschieten

05-02-2019 Ledenvergadering Belangen vereniging

13-02-2019 Eten met en door de buurt

16-02-2019 Voetreflex en Geleide Meditatie

22-02-2019 Muzieklokaal

27-02-2019 Dialect cafe

15-03-2019 Eten met en door de buurt

16-03-2019 Klusdagen Heidehuus

22-03-2019 Muzieklokaal

29-03-2019 Ströperstocht

04-04-2019 Toneel uitvoering

05-04-2019 Toneel uitvoering

07-04-2019 Eten met en door de buurt

26-04-2019 Muzieklokaal

27-04-2019 Kidsfestijn

15-05-2019 Eten met en door de buurt

23-06-2019 Eten met en door de buurt

24-06-2019 OAK Draeibroaien

26-07-2019 Eten met en door de buurt

22-08-2019 Heidefeest

23-08-2019 Heidefeest

24-08-2019 Heidefeest

25-08-2019 Heidefeest

25-09-2019 Eten met en door de buurt

18-10-2019 Eten met en door de buurt

01-11-2019 Halloween en lampionnentocht

02-11-2019 Halloween en lampionnentocht

14-11-2019 Toneel uitvoering

15-11-2019 Toneel uitvoering

16-11-2019 Dag van de Achterhoekse Pop

20-11-2019 Eten met en door de buurt

30-11-2019 Sinterklaas

28-12-2019 Top 2000 / 50 Café
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Halle-Heide Agenda 2019

04-01-2019

Datum

Ni'jjoarsreceptie

Om de Halle-Heidenaren de
mogelijkheid te geven elkaar gelukkig
nieuwjaar te wensen, organiseert de
Belangenverenging (meestal de eerste
vrijdagavond van januari) een
Nieuwjaarsreceptie.  De receptie wordt
gehouden in het Heidehuus.

Een gezellige avond is verzekerd, mis
die niet.

www.halle-heide.nlVerwijzing

IedereenDoelgroep

Ab WisselinkContactpersoon

geenEntree vergoeding

JaarlijksFrequentie
19.30 uurBegin tijd
22.30 uurEindtijd 16-12-2018Laatste wijziging

Heidehuus - Halle-Heideweg 22Locatie

Belangen VerenigingGeoganiseerd door
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Halle-Heide Agenda 2019

05-02-2019

Datum

Ledenvergadering Belangen Vereniging

Uutneudiging

Belangen Vereniging Halle-Heide 
Secretariaat: R. Maatkamp – Kuiperstraat 22 – 7025 CK – Halle-Heide tel. 0314-632280 

Voorzitter: A. Wisselink, tel. 0314-631094  Penningmeester: B. Maatkamp, tel. 0314-631619 
E-mail: post@halle-heide.nl    Nr. KvK 09145510    Bankrek.. Rabo 1012.89.057 

Halle-Heide, dec. 2018 

Geachte dames en heren, 

Bij deze wordt u uitgenodigd voor de ledenvergadering van Belangenvereniging Halle-
Heide op dinsdag 5 februari in het Heidehuus. We beginnen om 19.30 uur.  

Op de agenda staan: 
� Welkom 
� Jaarverslag 2018 
� Financieel verslag 2018
� Verslag van en benoemen van de kascommissie
� Verkiezing nieuwe bestuursleden: 

o Afgetreden: 
� Jannet Kleve
� Gerrie Sielias 
� Arnold Voorthuysen

o Aftredend en niet herkiesbaar:
� Rob Maatkamp 

o Verkiezing nieuwe bestuursleden
� Selma Ankersmit 
� Jan Slotboom
� Bennie Maatkamp

Eventuele tegenkandidaten kunnen zich t/m 1 februari melden bij de voorzitter. 
� Padwerk
� Planning activiteiten
� Breedband internet 
� Heidehuus
� We willen graag jullie mening en ideeën. 

Om ongeveer 20.15 uur houden 
we een korte pauze, waarna Harry 
Somsen (www.oudzelhem.nl) een 
lezing zal houden over de 
ontginning van Wolfersveen en 
Halle-Heide. 

Wi’j hopt da’j hier de tied veur vri’j könt maken, i’j zult d’r gin spiet van kriegen! 

Dinsdag 5 februari
zĳn alle leden van harte welkom op
de ledenvergadering van de
Belangen Vereniging Halle-Heide.

Omdat de Belangenvereniging  Halle-
Heide een vereniging is met leden,
wordt jaarlijks de ledenvergadering
gehouden. De leden worden hiervoor
uitgenodigd. Op de vergadering wordt
m.b.v. verslagen teruggekeken op het
afgelopen jaar. Op de vergadering is
voor de leden gelegenheid vragen te
stellen en opmerkingen te maken. Na
de pauze is er vaak een spreker. In
2019 zal Harry Somsen vertellen over
wat de ontginning voor onze omgeving
betekende.

www.halle-heide.nlVerwijzing

Alleen ledenDoelgroep

Ab WisselinkContactpersoon

geenEntree vergoeding

JaarlijksFrequentie
19.30Begin tijd

Eindtijd 16-12-2018Laatste wijziging

HeidehuusLocatie

Belangen VerenigingGeoganiseerd door
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Halle-Heide Agenda 2019

20-01-2019

Datum

Bierclinic in het Heidehuus

Bierclinic HEIDEHUUS.
Zo ene kere in t joar organiseert t Biergilde Halle Heide n Bierclinic.
Niet um ow zat te zoepen moar um verschillende soorten bier te pruuven.
Onder het motto:
Bierdrinken is wat anders as ow de krop vol gieeten.

Opgeven bi'j Bennie Maotkamp. Tel. 06-20501860,
of a'j mien zieet, ku'j t ok gewoon zeggen.

benniemaatkamp@online.nlVerwijzing

Baoven de 18Doelgroep

Bennie MaatkampContactpersoon

€ 10,0 p. persoonEntree vergoeding

JaarlijksFrequentie
14.30Begin tijd
17.00Eindtijd 03-01-2019Laatste wijziging

HeidehuusLocatie

WerkgroepGeoganiseerd door

Bierclinic
Heidehuus.
loat ow verrassen .
Wat kriej dr veur:
Preuverieje van
plusm 15 soorten
bier
Verschillende
hepkes pruven
zelfgebrouwen bier.
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Halle-Heide Agenda 2019

25-01-2019

22-02-2019

22-03-2019

26-04-2019

Datum

Muzieklokaal

In principe elke laatste vrĳdag van de
maand muziek-vrĳdag.

www.halle-heide.nlVerwijzing

IedereenDoelgroep

Robert BaakmanContactpersoon

Vrije giftEntree vergoeding

MaandelijksFrequentie
20.00 uurBegin tijd

Eindtijd 31-12-2018Laatste wijziging

Heidehuus - Halle-Heideweg 22Locatie

HeidehuusGeoganiseerd door
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Halle-Heide Agenda 2019

29-03-2019

Datum

Ströperstocht

Wat gaat er gebeuren?  Je wordt met je groepje ströpers ergens uitgezet. Onderweg kan je jagers 
tegenkomen, die proberen jullie te betrappen bij het ströpen. Telkens als je betrapt wordt door een jager, 
krijg je strafpunten. De kunst is om zonder dat de jagers je hebben gezien bij de finish aan te komen.

Vertrek? Vanaf het Heidehuus (de voormalige Heideschool)
Wanneer? Jullie zijn welkom vanaf 19:00 uur  Start eerste team: 19:30 uur
Voor wie? Voor iedereen van 10 tot 80 jaar die minimaal 5 kilometer kan lopen
Kosten?  5 euro per persoon
   Je kunt je alleen als groep opgeven. Deze groep bestaat uit minimaal 4 en 
   maximaal 6 personen. Minstens één persoon moet ouder zijn dan 18 jaar 

Meedoen?
Geef je dan voor 1 maart op via: stroperstocht@gmail.com

Let op! Deelname is op eigen risico!
Advies: Trek oude, warme kleren aan, je blijft vast niet schoon

VOL = V
OL

vri’jdag
16 

maert

2018

Georganiseerd door Belangenvereniging Halle-Heide - werkgroep Ströperstocht: 
Nienke, Anne, Hans, Lars, Martijn en Chellie

Let op:
het affiche is van 2018.

De Ströperstocht wordt georganiseerd
door een groep enthousiaste Halle-
Heidenaren onder verantwoordelijkheid
van Belangenvereniging Halle-Heide.

Na de uitleg worden groepen
“Ströpers” uitgezet ergens in Halle-
Heide, met de opdracht terug te lopen
naar de finish. Onderweg proberen ze
uit de handen te blijven van “Jagers”,
omdat dat strafpunten oplevert. De
kunst is ongezien aan te komen bij het
Heidehuus.

www.halle-heide.nlVerwijzing

Hele HeideDoelgroep

Ab WisselinkContactpersoon

c.a. € 5,= per persoonEntree vergoeding

JaarlijksFrequentie
19.00 uurBegin tijd

Eindtijd 16-12-2018Laatste wijziging

Heidehuus - Halle-Heideweg 22Locatie

Belangen VerenigingGeoganiseerd door
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Halle-Heide Agenda 2019

04-04-2019

05-04-2019

14-11-2019

15-11-2019

Datum

Toneel uitvoering

Aan het begin, en aan het eind van het jaar organiseert Toneelvereniging "De Heide" een uitvoering.

Ook worden er aan het eind van het jaar oliebollen verkocht.

De titels van de te spelenstukken waren ten tĳde van het ter perse gaan van deze agenda nog niet
bekend

Verwijzing

IedereenDoelgroep

Bertine HermansContactpersoon

c.a. € 5,= per persoon (incl. koffie)Entree vergoeding

JaarlijksFrequentie
19.30Begin tijd

Eindtijd 16-12-2018Laatste wijziging

Heidehuus - Halle-Heideweg 22Locatie

ToneelverenigingGeoganiseerd door
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Halle-Heide Agenda 2019

11-01-2019

11-01-2019

13-02-2019

15-03-2019

07-04-2019

15-05-2019

23-06-2019

26-07-2019

25-09-2019

18-10-2019

20-11-2019

Datum

Eten met en door de buurt

De chef-kok bepaalt wat er gegeten wordt. Vanaf 16.00 uur wordt er gekookt op de dag dat er  “Eten
met en door de buurt “is. Bernard maakt elke keer een indeling van de hulpkoks.
Inkopen en eventueel al eerder wat klaar maken : in overleg.
 De kookgroep:   Hennie Maatkamp       Merel de Best
                           Margriet Wisselink       Erna Eenink
                           Maria Lucassen           Natasha Eikenhorst
                           Bernard Lucassen
                                                                                7 april: Paasbrunch         23 juni: Buurtbarbecue
Opgave: één week van tevoren

www.halle-heide.nlVerwijzing

Hele HeideDoelgroep

Bernard LucassenContactpersoon

€ 6,50 (excl. consumpties)Entree vergoeding

MaandelijksFrequentie
18.00 uurBegin tijd

Eindtijd 16-12-2018Laatste wijziging

HeidehuusLocatie

HeidehuusGeoganiseerd door
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Halle-Heide Agenda 2019

01-01-1900

Datum

AED Cursus

Bij een melding in Halle-Heide kunnen wij er, relatief, snel bij zijn en proberen zo mensenlevens te redden.
We kunnen nog wel leden gebruiken en willen graag iedereen in de gelegenheid stellen om hier aan mee te
doen. Het houdt in dat je 2 avonden een cursus volgt over reanimatie en de uitleg van de A.E.D.

Wij willen jedereen, in Halle-Heide, de mogelijkheid geven om die cursus te volgen, opvolgend is er jaarlijks een
opfris-cursus.  De kosten worden betaald door de belangenvereniging Halle Heide, omdat we dit van groot
belang vinden voor onze buurtschap.
HartveiligWonen en HartslagNu, de twee alarmeringssystemen voor reanimatie en AED-hulpverlening gaan
samen.

De herhalingscursus: de exacte datums  worden later bepaald.

www.halle-heide.nlVerwijzing

Selecte groepDoelgroep

Ab WisselinkContactpersoon

service van de Belangen VerenigingEntree vergoeding

JaarlijksFrequentie
19.30 uurBegin tijd

Eindtijd 03-01-2019Laatste wijziging

HeidehuusLocatie

Belangen VerenigingGeoganiseerd door

Met een groep
mensen hebben we
ons aange-sloten bij
Hart Veilig Wonen.
Deze krijgt meldin-
gen van 112 en
zorgt voor een
oproep wanneer er
iemand is met
hartproblemen.

De datums voor
cursussen volgen
nog.
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Halle-Heide Agenda 2019

01-01-1900

Datum

Jeu de boules

Verwijzing

Hele HeideDoelgroep

Robert BaakmanContactpersoon

geenEntree vergoeding

WekelijksFrequentie
10.30 uur op zondag, 14.00 op woensdagBegin tijd

Eindtijd 03-01-2019Laatste wijziging

HeidehuusLocatie

HeidehuusGeoganiseerd door

Op zondagmorgen
en woensdag-
middag kan er
gejeu-de-bould
worden op de
baan voor het
Heidehuus.

Boules en
spelregels zijn
aanwezig in het
Heidehuus.
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Halle-Heide Agenda 2019

24-06-2019

Datum

OAK Draeibroaien

De organisatie van de OAK Draeibroaien slaat een jaar over om nieuwe ideeën op te doen

In 2020 weer nieuwe kansen.

www.draaibraai.nlVerwijzing

IedereenDoelgroep

Jan SieliasContactpersoon

GeenEntree vergoeding

JaarlijksFrequentie
14 uurBegin tijd
c.a. 20 uurEindtijd 03-01-2019Laatste wijziging

Evenementen terrein - Heurneweg 6BLocatie

Belangen VerenigingGeoganiseerd door

2e Pinksterdag is
gereserveerd  voor
de OAK. Maar .....
is dit jaar vrĳ voor
andere zaken.
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Halle-Heide Agenda 2019

01-01-1900

Datum

Halse Biljartschool

Maandag- en dinsdagmiddag houden we clubmiddag; hier kunnen de leden oefenen om het spel nog
beter onder de knie te krĳgen.

Op dit moment hebben we 17 leden.
Aangesloten bĳ de KNBB (Koninklĳke Nederlandse Biljart Bond) Woensdag- en donderdagmiddag
spelen we competitie wedstrĳden (uit en thuis) met, op dit moment, vĳf teams waarvan drie teams met drie
leden en twee teams met vier leden (mannen en 1 vrouw). Het is niet verplicht om competitie te spelen.
Op dit moment hebben we één vrouwelĳk lid, het zou fijn zĳn wanneer zĳ wat gezelschap uit Halle-Heide
zou krĳgen.

Verwijzing

Alleen ledenDoelgroep

Freddy en Willie JansenContactpersoon

€5,= per maandEntree vergoeding

WekelijksFrequentie
Begin tijd
Eindtijd 16-12-2018Laatste wijziging

HeidehuusLocatie

BiljartschoolGeoganiseerd door

Wĳ zĳn een
biljartclub genaamd
HABI (Halse
Biljartschool)
ontstaan in 1996 in
Halle-Nĳman.
Sinds de zomer
van 2015, na de
grondige verbouw-
ing, hebben wĳ een
eigen mooie ruimte
gehuurd in het
Heidehuus.
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Halle-Heide Agenda 2019

27-04-2019

Datum

Kidsfestijn

Kidsfestijn 
Halle-Heide 

In de eerste week van de meivakantie 2019 
 Bij het Heidehuus 

Voor alle kids van 4 t/m 14 jaar 

Kosten: vrijwillige bijdrage 

 Doe mee!  
(meer informatie volgt nog, hou mail en posters in de gaten) 

kidsfestijnhalleheide@hotmail.com 

 

Ook in de meivakantie van 2019
wordt het kidsfestĳn weer
georganiseerd.

Kidsfestijnhalleheide@hotmail.com.Verwijzing

Alleen kinderenDoelgroep

Greetje WagenvoortContactpersoon

Entree vergoeding

JaarlijksFrequentie
Begin tijd
Eindtijd 16-12-2018Laatste wijziging

SchoolpleinLocatie

Het kidsfestijnteamGeoganiseerd door
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Halle-Heide Agenda 2019

01-01-1900

Datum

Padwerk

begaanbaar te houden; snoeien van laaghangende takken, herstellen van afrasterpalen,onderhoud van
de Meister Leemereisbrugge, heggen knippen en onderhoud van het plein bij het Heidehuus.
Onderhoud en schilderen van de banken die her en der langs de paden staan.
Iedere 2 weken is er een 4 mans ploeg aangesteld om Brunsvelds Timpe te onderhouden.
De opperpadmeester maakt de indeling en de padsers voeren het werk uit.

Het werk begint met een lunch bij Hennie en Bennie Maatkamp en na afloop nog even bijpraten onder
het genot van een biertje.

Mensen die mee willen helpen kunnen zich opgeven bij de Belangen Vereniging of Bernard Lucassen.

Verwijzing

VrijwilligersDoelgroep

Bernard LucassenContactpersoon

geenEntree vergoeding

Per gelegenheidFrequentie
12.30 uurBegin tijd

Eindtijd 16-12-2018Laatste wijziging

EldersLocatie

Belangen VerenigingGeoganiseerd door

Het onderhoud
aan de 3 school-
paden wordt door
vrijwilligers
gedaan. De werk-
groep bestaat nu
uit 20 personen .
3 x per jaar is “de
grote snuui en
roetplukdag”  met
man en macht
werken we eraan
om de paden weer
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Halle-Heide Agenda 2019

01-01-1900

Datum

Vrijwilligersfeest

Het jaarlijkse vrijwilligersfeest is bestemd voor iedereen die een aantal keren vrijwilligerswerk verricht in
en voor het Heidehuus.
De vrijwilliger wordt samen met zijn of haar partner uitgenodigd.
Afgelopen jaar hadden we een cabaret programma en een goed verzorgd  buffet, het was een
geslaagde avond. Wat we in 2019 gaan doen staat nog niet vast.

De datum zal rond de 7e oktober liggen omdat op die datum in 2016 het Heidehuus officieel werd
geopend.

Verwijzing

VrijwilligersDoelgroep

Bernard LucassenContactpersoon

geenEntree vergoeding

JaarlijksFrequentie
Begin tijd
Eindtijd 16-12-2018Laatste wijziging

HeidehuusLocatie

HeidehuusGeoganiseerd door

Het jaarlijkse
vrijwilligersfeest
wordt
waarschijnlijk in de
eerste of tweede
week van oktober
georganiseerd.
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Halle-Heide Agenda 2019

30-01-2019

27-02-2019

Datum

Dialect Café

De indeling voor de avond is ongeveer als volgt:
1 Bĳpraten onder genot van kop koffie.
2 Uitleg over ons dialect, wat kunnen we ermee, wat willen we ermee.
3 Dialectisch praten, Ideeën vormen over het invullen van eventuele volgende avonden, in dialect
   uiteraard.

Bedoeld voor iedereen die wat op heeft met het dialect, of je het nu wel of niet spreekt.
De nadruk ligt op het spreken en luisteren, het schrĳven komt op de tweede plaats.

Opgeven is niet neudig, i'j komt moar us kieken.

Verwijzing

I'j kunt niet jong genog beginnenDoelgroep

Jan SieliasContactpersoon

De verteringenEntree vergoeding

Per gelegenheidFrequentie
20.00 uurBegin tijd
22.00 uurEindtijd 03-01-2019Laatste wijziging

HuuskamerLocatie

Particulier initiatiefGeoganiseerd door

Onlangs is het
"Convenant
Nedersaksich"
ondertekend.

De laatste
woensdag van
januari en februari
laten we een
proefbalonnetje op
m.b.t. het
plaatselijk dialect.
Café, slaat op de
koffie, waar we
mee beginnen.
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Halle-Heide Agenda 2019

01-01-1900

Datum

Fietstocht, kiek us bi'j de buurvrouw oaver de hegge

De jaarlijkse fietstocht, die door enkele
(voormalige) bestuursleden van de
Belangenvereniging wordt
georganiseerd, is ongeveer 20 km.
lang en leidt de fietsers langs mooie
plekken in de omgeving van Halle-
Heide. Onderweg wordt er op enkele
plekken gestopt, bij personen of
bedrijven die het de moeite waard
vinden hun mooie plek te laten zien.

www.halle-heide.nlVerwijzing

Hele HeideDoelgroep

Ab WisselinkContactpersoon

Een kleinigheidEntree vergoeding

JaarlijksFrequentie
zie afficheBegin tijd

Eindtijd 16-12-2018Laatste wijziging

Heidehuus - Halle-Heideweg 22Locatie

Belangen VerenigingGeoganiseerd door
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Halle-Heide Agenda 2019

01-01-1900

Datum

Jaarlijkse activiteit v.d. Belangen Vereniging

Jaarlĳkse activiteit van Belangenvereniging Halle-Heide.
Elk jaar organiseert de belangenvereniging in het voorjaar een "extra" activiteit.
Omdat we veel enthousiaste reacties krĳgen op de busreis, staat deze opnieuw in de
planning voor 2019. De datum is nu nog niet bekend."

www.halle-heide.nlVerwijzing

IedereenDoelgroep

Ab WisselinkContactpersoon

n.n.b.Entree vergoeding

JaarlijksFrequentie
Begin tijd
Eindtijd 16-12-2018Laatste wijziging

Evenementen terrein - Heurneweg 6BLocatie

Belangen VerenigingGeoganiseerd door
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Halle-Heide Agenda 2019

01-01-1900

Datum

Bloemschikken

Op gezette tĳden wordt er aan
bloemschikken gedaan in het
Buurthuus.
De exacte data zĳn nog niet bekend.
Opgave bĳ Sandra Otten.

Verwijzing

IedereenDoelgroep

Sandra OttenContactpersoon

c.a. € 7,50 incl. koffieEntree vergoeding

Per gelegenheidFrequentie
19.30Begin tijd

Eindtijd 31-12-2018Laatste wijziging

HeidehuusLocatie

Particulier initiatiefGeoganiseerd door
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Halle-Heide Agenda 2019

31-01-2019

Datum

Uitvaart beurs

Dit was mede mogelijk gemaakt door de opbrengst van de uitvaartbeurs en door vrijwilligers die mee hebben
geholpen.
Ook dit jaar wil ik weer een gezellige middag organiseren.
Dat zal op donderdagmiddag 31 januari  plaats vinden in het Heidehuus. Dit jaar heb ik gekozen voor een
lekkere High Tea/koffie.
Gewoon een gezellig samen zijn en even tijd voor elkaar hebben.
Ook zal er nog een verassing komen. Mocht je deze middag hierbij aanwezig willen zijn dan kun je je opgeven
bij Rianne van der Wal. Er zijn geen voorwaarden aan gesteld voor deelname maar geef je op tijd op want
vol=vol.

Tijdstip en meer informatie volgt nog.                                   06-41838500	of	info@entoenuitvaartverzorging.nl

www.entoenuitvaartverzorging.nlVerwijzing

IedereenDoelgroep

Rianne van der WalContactpersoon

geenEntree vergoeding

JaarlijksFrequentie
Begin tijd
Eindtijd 16-12-2018Laatste wijziging

Heidehuus - Halle-Heideweg 22Locatie

Particulier initiatiefGeoganiseerd door

En Toen organiseert
weer een gezellige
middag, vorig jaar
was dit een groot
succes. Meer dan
40 mensen waren
naar het Heidehuus
gekomen om
pannenkoeken te
komen eten. Lars
Bosman zorgde
ervoor dat deze
uitstekend smaakte
en Han Veenink
kwam nog een
slachtverhaal
vertellen.
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Halle-Heide Agenda 2019

22-08-2019

23-08-2019

24-08-2019

25-08-2019

Datum

Heidefeest

Elk laatste hele weekend van
augustus is het feest op het Heide
veld: Heidefeest.
De feest commissie organiseert dit
4 daags evenement.
Info over het programma van het
Heidefeest wordt later bekend
gemaakt.

Genoemde datums onder
voorbehoud

www.heidefeest.nlVerwijzing

IedereenDoelgroep

Sandra OttenContactpersoon

Entree vergoeding

JaarlijksFrequentie
Begin tijd
Eindtijd 31-12-2018Laatste wijziging

Evenementen terrein - Heurneweg 6BLocatie

FeestcommissieGeoganiseerd door

Heidefeest 2019

Zorg dat je d'r bij 
bent.
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Halle-Heide Agenda 2019

01-01-1900

Datum

Kleidoeven knallen

Diverse onderdelen schieten; Inkommers / Afgoanders / Kniens / Kump van Links / Kump van rechts /
Kump van beide kante. Wi'j proat oaver de doeve natuurlijk, net as bi-j de vrouwe thuus moar dan
anders.

Wordt ergens in oktober georganiseerd. De exacte datum moet nog worden vastgesteld.
Misschien dat de indeling nog wat wor aangepast.

www.buitenmenswebshop.nl			www.wapenhandelcolenbrander.nlVerwijzing

Selecte groepDoelgroep

Fred DuynContactpersoon

€ 55,=Entree vergoeding

JaarlijksFrequentie
15.00Begin tijd
19.00Eindtijd 03-01-2019Laatste wijziging

Colenbranders schietbaanLocatie

Kratje d'r veur, kratje d'r noa.Geoganiseerd door

Schietvereniging
"Kratje d'r veur,
kratje d'r achter"
organiseert een
middagje
kleiduiven-schieten
inclusief borrel en
barbeque.
Niet gek veur zo'n
bedrag, met dank
aan Robert
Colenbrander.
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Halle-Heide Agenda 2019

02-02-2019

16-02-2019

Datum

Voetreflex en Geleide Meditatie

Dit jaar wordt de workshop niet in het
Heidehuus gegeven maar nodigt
Michelle jullie van harte uit in haar
praktĳk; zie de flyer hiernaast.

www.praktijkakaija.nlVerwijzing

IedereenDoelgroep

Michelle Duijn - PeraContactpersoon

afhankelijk van de actieviteitEntree vergoeding

Per gelegenheidFrequentie
Begin tijd
Eindtijd 31-12-2018Laatste wijziging

Heurneweg 6Locatie

MichelleGeoganiseerd door
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Halle-Heide Agenda 2019

16-11-2019

Datum

Dag van de Achterhoekse Popmuziek (DAP)

In de herfst wordt er in het Heide-huus ook aan-dacht geschonken aan de Dag van de Achterhoekse
Pop-muziek. Datum en optreden onder voorbehoud. Omdat de naam "Achterhoekse Popmuziek" is
vervallen, wordt er nog een pakkende naam gezocht.

Een spetterend optreden is gegarandeerd.

Verwijzing

IedereenDoelgroep

Robert BaakmanContactpersoon

Vrije gift.Entree vergoeding

JaarlijksFrequentie
20.00 uurBegin tijd

Eindtijd 03-01-2019Laatste wijziging

HeidehuusLocatie

HeidehuusGeoganiseerd door

Zorg dat je er bij
bent.
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Halle-Heide Agenda 2019

16-03-2019

Datum

Klusdagen Heidehuus

Klussendag
begin 9.00 uur, einde 16.00 uur
Activiteiten:

Heideplein tegels leggen op
ontbrekende delen

Schoonmaakwerk: buiten en
binnenkant Heidehuus

Vloeren: reinigen en in de was
zetten

Reparaties: alles wat stuk is en
verbeterd moet worden.

Schilderwerk

Overkapping maken tussen
berging en keuken.

Voor koffie een lunch en een nazit
wordt gezorgd.

Verwijzing

Hele HeideDoelgroep

Bernard LucassenContactpersoon

Entree vergoeding

Per gelegenheidFrequentie
9.00 uurBegin tijd

Eindtijd 16-12-2018Laatste wijziging

Heidehuus - Halle-Heideweg 22Locatie

HeidehuusGeoganiseerd door
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Halle-Heide Agenda 2019

02-02-2019

Datum

Metworstschieten

De werkgroep gaat metworstschieten organiseren in het Heidehuus in februari.
Er wordt niet met worst geschoten, dat zou zonde zĳn.
De echte schutters kunnen hier hun kunnen tonen.

Verwijzing

Hele HeideDoelgroep

Henk RadstakeContactpersoon

Entree vergoeding

Per gelegenheidFrequentie
20.00 uurBegin tijd

Eindtijd 31-12-2018Laatste wijziging

HeidehuusLocatie

WerkgroepGeoganiseerd door
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Halle-Heide Agenda 2019

01-11-2019

02-11-2019

Datum

Halloween en lampionnentocht

 Voor de kinderen is de activiteit op vrijdag 1 november in de variant van een lichtjestocht. Hierbij gaan
de kinderen met een lampion op pad. Voor de oudere kinderen, of hele heldhaftige kinderen is er op
vrijdag later op de avond, een spannende spooktocht

De thema’s voor deze activiteiten zullen z.s.m. bekend gemaakt worden.

Op de hoogte blijven van alle informatie rondom Halloween kan via facebook:
 https://www.facebook.com/halloweenactiviteithalleheide
Opgeven kan via: activiteiten@heidehuus.nl

Verwijzing

Kinderen - IedereenDoelgroep

Babette van der WalContactpersoon

€ 2,50 voor kinderen, 3,= volwassenenEntree vergoeding

JaarlijksFrequentie
Begin tijd
Eindtijd 16-12-2018Laatste wijziging

Heidehuus en omgevingLocatie

Halloween groepGeoganiseerd door

Op zaterdag 2
november is het
de beurt aan de
volwassenen.
Hiervoor zal weer
een spannende
spooktocht
uitgezet worden.
Deze keer niet zo
interactief als
afgelopen jaar,
maar zeker enger!
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Halle-Heide Agenda 2019

30-11-2019

Datum

Sinterklaas

Sinterklaas zal rond 6 december gevierd worden.

Verwijzing

Alleen kinderenDoelgroep

Hennie MaatkampContactpersoon

c.a. € 2,50Entree vergoeding

JaarlijksFrequentie
10.00 uurBegin tijd
12.00 uurEindtijd 31-12-2018Laatste wijziging

Heidehuus - Halle-Heideweg 22Locatie

HeidehuusGeoganiseerd door
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Halle-Heide Agenda 2019

28-12-2019

Datum

Top 2000 / 50 Café

Een werkgroep, die bestaat uit: Jan Heusinkveld, Arnold Voorthuysen, Edwin Bosman en Bennie
Maatkamp, organiseert elk jaar dit festĳn.

Verwijzing

Hele HeideDoelgroep

Arnold VoorthuysenContactpersoon

geenEntree vergoeding

JaarlijksFrequentie
17.00 uurBegin tijd
24.00 uurEindtijd 03-01-2019Laatste wijziging

HeidehuusLocatie

WerkgroepGeoganiseerd door
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Halle-Heide Agenda 2019

06-01-2019

13-01-2019

Datum

Koffiemorgen

Op zondagochtend wordt in de
huiskamer van het Heidehuus de
koffiemorgen gehouden. Iedereen is
welkom om wat bij te praten en de
koffie staat klaar!  Wie dat wil kan
meedoen met biljarten, sjoelen, jeu-
de-boulen, enz. Ook kunnen er
boeken worden geruild bij de
boekenkast.

Opmerking:
De dames zijn bezig met een
biljartclubje, en wel op de
woensdagavond vanaf 19.00 -
20.00 uur
De heren zijn al op de
maandagavond actief, vanaf 19.30
- 21.30 uur

Verwijzing

Hele HeideDoelgroep

Robert BaakmanContactpersoon

geenEntree vergoeding

WekelijksFrequentie
10.30Begin tijd
12.30Eindtijd 04-01-2019Laatste wijziging

HuuskamerLocatie

HeidehuusGeoganiseerd door

Elke zondag-
morgen is er
"koffiemorgen" in
de Huuskamer.
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Ondernemers 2019

MBW-tekenbureau is een eenmanszaak dat zich heeft
gespecialiseerd in het verzorgen van alle voorkomende
tekenwerkzaamheden op 2D en 3D gebied.
Wij zijn in staat met behulp van Solid Works, 3 dimen-sionale
modellen en visualisaties te maken en uit te werken tot complete
werktekeningen met bijbehorende sub-tekeningen.
Ons tekenwerk is hoofdzakelijk gebaseerd op de metaalindustrie,
maar kunnen ook in andere takken van industrie gebruikt worden

MBW, contactpersoon:
Martijn Buiting

Tel.: 0642471824
Mail:  info@mbw-tekenbureau.nl
Site: www.mbw-tekenbureau.nl

Postadres:
Doetinchemseweg 159
7054 BD Westendorp

Bezoekadres:
Halle-heideweg 22
7025 CL Halle

Mijn hart ligt bij het begeleiden van mensen in hun ontdekkingstocht
naar een betere gezondheid. Hoe mooi is het om samen te
ontdekken hoe dat kan leiden naar een betere balans van lichaam en
geest.

Met natuurgeneeskunde ondersteun ik mensen bij hun
bewustwording van de unieke werking van het lichaam.

Met aandacht en bewustwording naar een betere gezondheid

De iJkpraktijk
Natuurgeneeskunde
Natasha Eikenhorst

www.deijkpraktijk.nl
info@deijkpraktijk.nl

Behandeling volgens afspraak
06-51956956
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Ondernemers 2019

Bij Xplov kunt u terecht voor het schrijven van technische
handleidingen, onderdelenboeken en Werkinstructies in het Engels,
Nederlands, Duits en Achterhoeks.
Alles gebaseerd op de Machine Richtlijn.

Maar ook voor:
Advies voor CE-markeringen en Risico-analyses (veiligheid)
Technische illustraties gebaseerd op 3D modellen
Eenvoudig DTP werk

Contact gegevens:

XPLOV

Contact persoon:
Jan Sielias

E-mail: info@xplov.nl
Mob. : 06-46205308
Site    : www.xplov.nl

Hoe belangrijk is uw gehoor,  voor u !?
Juist.......heel belangrijk ! Dus bescherm dit op de juiste manier.

Oortechnisch Lab Verhoef uit de Achterhoek, is gespe-cialiseerd in
het maken van ambachtelijke kwaliteit van;
Op Maat Gemaakte gehoorbescherming !
Sinds 2009 lever ik met passie en 100% puur handwerk op maat
gemaakte persoonlijke gehoorbescherming zoals: Slaapdopjes ,
Zwemstukjes , Motordoppen en Gehoorbescherming voor zowel
werk als muziek.

Oortechnisch Lab Verhoef,

Ik maak alles zelf; zowel de
afdrukken van uw oor als de
bescherming zelf. Da's lekker
makkelijk en simpel: u heeft maar
met 1 persoon te doen.

Neem vrijblijvend contact op met:
Ed Verhoef
Tel: 06-50 40 61 62
Mail:
info@oortechnischlabverhoef.nl
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Ondernemers 2019

Uitvaartverzorging

Het moet niet anders, het kan anders. Dat is mijn nieuwe kijk op
uitvaarten. De traditionele uitvaart zal altijd blijven bestaan, maar wat
zou het mooi zijn dat u als familie nog meer betrokken wordt bij het
regelen van uw uitvaart.
Dit kan zijn; helpen bij het maken van een bloemstuk, zelf een kist
maken, met eigen of ander vervoer de overledene vervoeren, kaarten
ontwerpen of zelf schrijven.

En Toen uitvaartverzorging

Contactpersoon:
 Rianne van der Wal – Veenink

Tel.: 06-41838500
site:
www.entoenuitvaartverzorging.nl
mail:
info@entoenuitvaartverzorging.nl

                                        37/37




