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                           Nieuw bestuurslid. 

Als bestuur zijn we blij dat we het nieuwe jaar kunnen starten met de verwelkoming van een 
nieuw bestuurslid. 

We hopen op een goede en vruchtbare samenwerking  met elkaar. 

 

 

 

 

 

Jos van der Haar (1953)  
 
Ik woon sinds een jaar of drie met ontzettend veel plezier op de Bielemansdijk.  
Dat plezier wordt enorm versterkt door de mensen van de buurt en daarbuiten, en dat 
maakt dat we ons hier thuis voelen.    
Ik ben getrouwd met Sylvie en we hebben het geluk samen gezond van ons pensioen te  
kunnen genieten.   
 
Geboren en getogen in Zwolle, begin 20 verhuisd naar 
Den Haag waar ik het grootste deel van mijn werkzame 
leven heb doorgebracht o.a. als consultant in dienst van 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken.   
 
Al die vrije tijd gaat vooral op aan de tuin, golf, reizen 
en het atelier waar we graag wat knutselen, schilderen 
en beeldhouwen.  
 
Wie meer wil weten…….   
In de paar jaar dat we hier nu wonen hebben we ervaren 
hoe belangrijk het Heidehuus is voor Halle Heide, ik zal 
me daar de komende tijd graag voor inzetten.   
 



                           Hilltop Howlers was Super 

Veel liefhebbers van stevige rockmuziek hebben zaterdag 8 december kunnen genieten van de  

Hilltop Howlers, 1,5 uur speelde de band de sterren van de hemel en na hun optreden was er nog  

tijd om na te genieten bij de  muziek van dj Jan. 

Op Vrijdag 25 Januari is de volgende  MuziekLokaal . Wie van akoestische meerstemmige pop in de  

stijl van Crosby ,Stills, Nash en Young houdt moet zeker komen ! 

Zie ook de poster verderop in de nieuwsbrief. 



 

 

 

                            Kinder knutselmiddag 

 

Bij de fam.Buunk is spontaan het idee geboren om een knutselmiddag voor kinderen te  

organiseren in de kerstvakantie. 

Dat dit een goed idee was blijkt, de middag was zo vol geboekt. 

Els, Nienke en  Annet kijken nu of ook in de andere vakanties kinder knutselmiddagen  

gehouden kunnen worden. 

 

                                     Top 50 v/d Heide 

Op 29 December is weer de Top 50 van de Heide  gepresenteerd door Jan en Arnold.   

 Een zeer gevarieerde lijst. De nummers werden ondersteund door videofilmpjes op het  

smartbord en het was gezellig druk. 

 

 

 



  

Queen  Bohemian Rhapsody 

Nena & kim wilde any place anytme anywhere 

disturbed sound of silence 

Simon and Garfunkel Bridge over trouble water 

Metallica Nothing else matters 

Fleetwood mac Dreams 

Queen a winters tale 

John Denver  Annie's song 

Meatloaf Paradise by the dashboard light 

Fun loving criminals Scooby snacks 

boudewijn de groot avond 

Supertramp School 

Metallica Fuel 

The who baby o riley 

Prodigy Breathe 

nena 99 luft ballons 

hanska duo ik heb de kop neet stoan noar werken 

peter maffay & helene fisscher DU 

Queen en Gerorge Michael somebody to love 

creedence clearwater revival i put a spell on you 

Cold Play Ficks you 

rory callagher i'll admit your gone 

My Baby Tribulotions 

Mouth & Mac Neal Ik zie een ster 

Ilse en Waylon Calm after the storm 

Dennie en Mieke Zaterdagavond 

Grant & Forsyth Island in the stream 

Queen We are the champions 

Queen Somebody to love 

Metallica One 

Bianca Rockin met mijn walkman 

Faithless Insomnia 

Billy Joel Piano Man 

The beach boys God only knows 

Red hot chilli peppers Californication 

Pitbull afrojack give me tonight 

DJ Paul elstak Turbo 

Kygo Born to be yours 

marco borsato Thuis 

Luis Fonci FT Daddy Yankee Despacito 

Jannes  Zwevend naar het geluk 

anita meijer why tell me why 

George Baker little green bag 

Golden Earring i've lost a friend 

David Bowie Major tom 

Ultravox Vienna 

hollies the air that i breath 

Prince Purple Rain 

The Doors Light my Fire 

andrea berg du hast mich tausendmaal belogen 

procol harum a whiter shade of pale 

Normaal Oerend Hard 

Jason mraz I wont give up 





 

                           
                                                   
    Eten met en door de  buurt 
 

 
 WANNEER:  Vrijdag 11 Januari           1 8. 00 uur    
                                                                     1 8.30  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 :  Vooraf:             Wildbouillon 
                     Hoofdgerecht: Hazenpeper en reeburgers met  
                                      wildsaus. 
                                      Aardappels,spruitjes met noten,  
                                      Rode kool  
      
                              Dessert:        Steentjestoet 
 
 
        Opgave: voor woensdag 8 Januari           Mail: fam.lucassen@planet.nl       
                                                                      Tel:  06-20525353 
        Maximale deelname: 25 personen. 
 

Dankzij donatie kunnen we deze keer wild uit de heide eten  





 

                             Bierclinic HEIDEHUUS.  

 

20 jannewarie organiseert t Biergilde Halle-Heide 

n  bierclinic onder t motto: 

Bier drinken is meer as ow de krop volgieten.  

Deelname euro 10,00.  D r bunt nog enkele plekken vriej. 

Veur informatie en opgave:   

benniemaatkamp@online.nl  

 

AGENDA 

 

OEFENAVOND BILJARTEN: elke maandag:  20. 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 

NIEUWJAARSRECEPTIE: vrijdag 4 januari 1 9. 30 uur 

ETEN MET EN DOOR DE BUURT: vrijdag 1 1  januari:  1 8. 00 uur 

BENNIES BIERCLINIC: zondag 20 januari:  1 4. 30 uur 

MUZIEKLOKAAL: vrijdag 25 januari:  20. 00 uur 

mailto:benniemaatkamp@online.nl

