
       Uitgave van de Stichting Dorpshuis Halle-Heide  nr.37 Februari 2019 

                       Klussendag  16 Maart 

Zoals  elk jaar hebben we in het voorjaar weer een klussendag waarbij we  

zoveel mogelijk mensen vragen een steentje bij te dragen aan het onderhoud van het  

Heidehuus.  Opgeven kan via mail: fam.lucassen@planet .nl 

                               Telnr: 06 20525353 

 

Dit jaar doen we mee met NL Doet wat  betekent dat we voor de klussen nog een subsidie  

van € 400,-  hebben kunnen krijgen via het Oranje Fonds. 

De klussen die gedaan moeten worden: 

SCHOONMAAK:  

Ramen zemen binnen en buiten  

Vloeren schoonmaken en in de was zetten 

ELEKTRA:  

Verlichting onder de bar 

Regelunit smartbord verplaatsen  

Schakelaar in de keuken ,  

Wandcontactdozen  plaatsen 

Lamp aan de zijkant 

SCHILDERWERK: 

Onderdorpel zolderraam 

Verplaatsbare podiumdelen 

 

TIMMERWERK:  

Bar verplaatsen 

Schap voor laptop maken 

Opklapbaar plateau voor aankleedkussen   

Overkapping tussen berging en MIVA 

Aftimmerwerk bij zolderraam 

DIVERSEN: 

Isolatietegels en vloerkleed zolder 

Plein: tegelwerk  

Pallets opruimen. 

CATERING: 

Verzorgen Koffie thee en wat lekkers 

Soep met broodjes o.i.d 



                                     Metworst Schieten 

 

      Op  Zaterdag 2 Februari  20.00 uur  kan iedereen die zich heeft opgegeven zijn kunnen  

      tonen. Wie de schutters wil aanmoedigen is natuurlijk ook welkom. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
    Eten met en door de  buurt 
 
 
 WANNEER:  Woensdag 13 Februari      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 :  Hoofdgerecht: Olderwetse Arftensoep 
 
        
                              Dessert:        Vla en Yoghurt 
 
 
        Opgave: voor vrijdag 8 Februari            Mail: fam.lucassen@planet.nl       
                                                                      Tel:  06-20525353 
        Maximale deelname: 25 personen. 
 
 
 



Poster komt nog. 



 



Heel Halle-Heide bakt 

16 maart 

 

Vind je het leuk om taarten te bakken en wil je ook graag eens jouw taart/creatie laten be-
oordelen door een professionele jury? 

Geef je dan nu op voor heel Halle-Heide bakt bij: edwin.bosman@hetnet.nl                           
( je krijgt geen bevestigingsmail, die doet het niet , maar  je opgave staat) 

                             Aanmelden vóór 1 maart 2019. 

 

Wat is de bedoeling? 

 

*Je bakt je allermooiste /lekkerste taart/creatie. 

*16 maart kun je je taart/creatie tussen 18.00 en 18.30 uur inle-
veren bij het Heidehuus, Halle-Heideweg 22. 

*De jury zal hierna de taarten beoordelen op smaak en presenta-
tie. 

*De jurering gaat op nummer, de jury weet dus niet wie welke 
taart/creatie gebakken heeft. 

*Rond ongeveer 19.30uur zal de winnaar bekend gemaakt worden 
en volgt de prijsuitreiking. 

*Tijdens het wachten op de bekendmaking van de winnaar is     
er gelegenheid om wat te drinken en recepten uit te        
wisselen. 

De jury bestaat uit: 

 Henri Scholten : bakkerij Scholten Zelhem 

 Eef Jansen: voormalige bakkerij Ditzel Zelhem 

 Tonnie Hulshof : Laatste bakker van Brunsveld 
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AGENDA 

OEFENAVOND BILJARTEN: elke maandag:  20. 00 uur 

                                                elke woensdag : vrouwen  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 

METWORST SCHIETEN: zaterdag 2 Februari 20. 00 uur 

ETEN MET EN DOOR DE BUURT: woensdag 1 3 Februari 1 8. 00 uur 

MUZIEKLOKAAL: vrijdag 22 Februari 20. 00 uur 

KINDER KOOK MIDDAG: woensdag 27 Februari 1 4. 00 uur 

  

              KLUSSENDAG ZATERDAG 16 MAART 

 


