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MuziekLokaal
Vrijdagavond 22 Februari speelden de “Dudes of hengel” de sterren van de hemel voor een
enthousiast publiek. Het was gezellig druk . Wat nog niet voor iedereen blijkbaar duidelijk is:
de opbrengst van de vrijwillige bijdrage gaat niet naar het Heidehuus maar naar de kosten
van de bands. Ze spelen niet voor niets.

Eerste Kinderkookmiddag
10 kinderen hebben woensdagmiddag samen een 3 gangen menu gekookt .
In groepjes van 2 of 3 kinderen konden ze onder leiding een gerecht klaar maken, zoals zelfgemaakte soep, met stokbrood en kruidenboter ,gehaktballetjes in tomatensaus,
sla ,komkommer, speciale aardappels uit de oven , pasta en toet met zelfgemaakte appelmoes
en slagroom. Elk kind mocht twee personen uitnodigen om te komen eten.
Om 17.00 uur werden de gerechten door de kinderen gepresenteerd aan ouders, oma’s of
andere genodigden. De kinderen hebben prima gekookt en het was daarnaast ook gezellig.
Iedereen was het erover eens dat dit voor herhaling vatbaar is. Met dank aan Erna die dit hele
project bedacht en uitgewerkt heeft.

Provinciale Statenverkiezingen 2019
Op WOENSDAG 20 MAART is het Heidehuus weer ingericht als verkiezingslokaal.
Kom je stemmen dan kun je daarna een kopje koffie of thee in de huiskamer drinken.

Rommelmarkt
Zaterdag 27 april is het Koningsdag en dan organiseert het Heidehuus een rommel en
kleedjes markt.
Volwassenen kunnen een tafel huren voor €5,- en mogen dan hun spullen verkopen.
Kinderen van de basisschool mogen gratis een kleedje meenemen en hun spulletjes op het
kleedje uitstallen om te verkopen.
De rommelmarkt wordt bij mooi weer op het plein gehouden en bij slecht weer, zullen we de
rommelmarkt binnen houden.
Wil je graag de verenigingskas spekken, dat kan natuurlijk ook, door bijvoorbeeld wafels te
bakken en te verkopen.
Iedereen is welkom om zijn of haar spullen te komen verkopen!
In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie.
Geef je op via activiteit@heidehuus.nl

Eten met en door de buurt
WANNEER: Vrijdag 15 Maart

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 : Voorgerecht: Pastinaaksoep met peer en kaas
Hoofdgerecht: Kip Pilaf met perzik en rijst
Opgave: voor vrijdag 8 maart
Maximale deelname: 25 personen.

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

Beste bewoners van Halle-Heide,
Zoals misschien bekend is zaterdag 23 maart de Landelijke Opschoondag.
Werkgroep Buitengebied Halle heeft als speerpunt om Halle en omgeving groener en schoner te
maken. Dus hebben we besloten om deel te nemen aan deze opschoondag.
Via de gemeente en via de site van supporter van schoon beschikken wij tot schoonmaak attributen en kunnen wij het verzamelde afval kwijt. Ook kunnen wij laten weten dat burgemeester
Marianne Besselink zich in Halle gaat inzetten deze ochtend!
We willen graag samen met
elkaar Halle en omgeving
schoner krijgen. HalleHeide hoort ook daar natuurlijk ook bij!
Veel handen maken licht
werk, zo luid het spreekwoord…. Mocht jij je willen
inzetten om Halle-Heide
schoner te krijgen en dit
met meerdere mensen uit
de buurt te doen?
Geef dan aan ons door welke wegen je schoon wilt
maken en met hoeveel personen. Dan leveren wij de
nodigde attributen en als
bedankje kun je na afloop
soep en broodjes eten.
Geef je op bij
Lizette van Rijsewijk –
halleheidi@hotmail.com
Ook voor vragen of
opmerkingen kun je bij
haar terecht.
Wij hopen op jullie inzet!
Groeten,
Werkgroep Buitengebied
Halle
Onderdeel van Halle’s Belang

Kinderkleding-en speelgoedbeurs
Zaterdag 6 april a.s. is er in het Heidehuus voor de 5e keer de kinderkleding- en speelgoedbeurs. Extra feestelijk dus.

Van 10.00 tot 12.00 uur.
Voor deze feestelijke editie kan er zowel zomer- als winterkleding (maat 68 t/m 176) en speelgoed,
worden aangeboden ter verkoop. (Natuurlijk wat nog goed is)
60% is voor de verkoper en 40% voor het goede doel.
Dit goede doel is: het Kidsfestijn in Halle-Heide.
Niet verkochte kleding en speelgoed kan geschonken worden, indien gewenst.
Dit gaat naar Minimanna (voor minderbedeelden)
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 april of er ook iets voor jou te vinden is. Entree 1€

Heel Halle-Heide bakt
16 maart
Er hebben zich inmiddels 14 deelnemers opgegeven die met elkaar de strijd aangaan voor het
beste baksel van de Heide.
De jurering vindt plaats tussen 18.30 en 19.30 uur. Iedereen is welkom om de producten te
bewonderen en mee te leven met de deelnemers.

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
ETEN MET EN DOOR DE BUURT: vrijdag 1 5 maart 1 8. 00 uur
KLUSSENDAG : zaterdag 1 6 maart 9. 00 uur
HEEL HEIDE BAKT: zaterdag 1 6 maart 1 8. 30 uur
MUZIEKLOKAAL: vrijdag 22 maart 20. 00 uur
STRÖPERSTOCHT: zaterdag 29 maart
KLEDINGBEURS: zaterdag 6 april
ROMMELMARKT : zaterdag 27 april

