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NL. DOET
KLussendag
Op zaterdag 16 maart was de landelijke NL.DOET vrijwilligers dag, waar wij als Heidehuus
met de klussendag aan mee hebben gedaan. Met zo’n 30 vrijwilligers is er weer veel werk
verzet, van schoonmaak, elektriciteit aanleg, schilderen, vloerbedekking leggen, timmerwerk
tot tegels leggen . En natuurlijk niet te vergeten de catering.

Heel Heide Bakt
Op zaterdagavond 16 maart was de eerste editie van “HEEL HEIDE BAKT” met 17
deelnemers direct al een succes. De 3 professionele bakkers namen hun taak zeer serieus en
hebben gewikt en gewogen voor de uitslag bekend gemaakt kon worden.
Bakker Scholten heeft ook een gedeelte van de prijzen gesponsord.
DE UITSLAG:
1 Merel de Best met een tropische taart omgeven door merengue
2 Jolanda Kraayenvanger: een taart met Achterhoekse vlag en ingrediënten
3 Els Buunk en kleindochter Tessel: met een heerlijke mokkataart

MuziekLokaal
met DAD’S LIFE
De laatste band dit seizoen in MuziekLokaal was DAD’LIFE. Zaterdag 18 Mei is er nog een
optreden van Lizzy Ossevoort.

Hoe groen is het Heidehuus ?
Het klimaat gaat ons allemaal aan en in de wetenschap dat alle beetjes helpen
zijn we er als Heidehuus nog eens goed voor gaan zitten om na te gaan wat werkt
en (nog) beter kan. Het milieu verbeteren begint bij jezelf nietwaar?
We informeren je in deze nieuwsbrief graag over de duurzaamheids-maatregelen
die het Heidehuus al heeft genomen, en welke we nog graag willen realiseren.
Jouw denkkracht en hulp daarbij is zeer welkom.

Wat is er al gedaan?
Alle lampen zijn LED, de zuinigste mogelijkheid om het Heidehuus te verlichten. De verwarming draait
op korrels van CO²neutrale pallets. De ondersteunende gas verwarming is gemaximeerd op 10 gr. Zo
wordt er gericht verwarmd en is het Heidehuus vorstbestendig. Alle gebruikte en te gebruiken verf
voor binnen is watergedragen en daarmee milieu vriendelijker.
Het Heidehuus heeft zonnepanelen op het dak die een deel van de benodigde stroom leveren.
Er is bij de verbouwing flink aandacht besteed aan isolatie. Dat is mooi gedaan en absoluut een goede
basis, maar de vraag is; kan er meer, gemakkelijker, leuker of beter? Vast wel! Daarover het volgende.
Energie

Het zou echt mooi zijn als de stroomvoorziening helemaal uit eigen “bron” zou komen. We gaan dan ook
onderzoeken wat daarvoor nodig is, hoe dat te financieren is en hoeveel medewerking van bijvoorbeeld
de gemeente hiervoor te krijgen is. Je kunt daarbij denken aan uitbreiding van het aantal zonnepanelen maar ook andere manieren die kunnen bijdragen aan een energie-neutraal Heidehuus zijn in onderzoek.
Afval scheiden
Het scheiden van afval kan wellicht beter en gemakkelijker worden gemaakt. De beheerders zal worden gevraagd hiervoor een plannetje te maken. Met de gemeente zal worden overlegd over het financiële aspect van gescheiden afval verzameling.
Opletten
Bij het gebruik van materialen, of het nu verf, hout, plastic glazen, schoonmaakmiddelen etc. zijn zal
er extra worden gelet op duurzaamheids- keurmerken en effecten voor milieu. Mensen die voedsel
(voor)bereiden, voor bijeenkomsten in het Heidehuus, vragen we dat zoveel mogelijk te doen met biologische producten.
Bij het “weggooien” van gebruikte materialen letten we erop dat er niets het riool ingaat wat daar niet
thuishoort. Dus geen restjes kwastenreiniger, frituurvet, gif etc. Ook bij het eventueel verbranden
van hout zorgen we ervoor dat daarbij geen verf of teerresten worden mee verbrand.
Letterlijk vergroenen
Nagegaan wordt hoe we rond het Heidehuus de natuur nog meer kunnen laten helpen bij het terugdringen van de Co2 uitstoot. Bij de op termijn noodzakelijke vernieuwing van het platte dak aan de
achterkant zal gekeken worden naar de voor en nadelen van een sedum dak begroeiing. Ook beplanting
rond het gebouw krijgt extra aandacht.
Gewoon Doen
Recycling kan op heel veel manieren en kan ook nog heel leuk zijn.

.Een voorbeeld is de boekenkast van het Heidehuus, nu nog veel te weinig in gebruik. Boek uit? Zet het
in de kast en neem een ander boek mee. Kost niets en is dubbel leesplezier. De ervaring leert dat de
kast een prominentere plaats moet krijgen. Daar werken we aan.
Er zijn heel wat initiatieven sites en apps voor het uitwisselen van spullen die anders mogelijk bij het
grofvuil zouden belanden. Bijvoorbeeld de weggeefhoek Bronckhorst, de kringloop app Ikringloop.nl,
de kringloopwinkels zelf etc.
Het bestuur van het Heidehuus

Kidsfestijn
Hallo kinderen!
Hebben jullie zin om in de meivakantie echte hutten te bouwen, te knutselen, je uit te leven op
het springkussen, stokbroodjes te bakken en samen te spelen met andere kinderen?
Dat kan!
We organiseren dit jaar weer het kidsfestijn voor kinderen van 4 t/m 14 jaar oud op dinsdag 30
april en woensdag 1 mei. Omdat er afgelopen jaren zoveel enthousiaste kinderen waren, ook van
buiten Halle-Heide, hebben we besloten een maximum aantal kinderen vast te stellen.
De leden van de Belangen Vereniging Halle-Heide krijgen eerst de gelegenheid om hun kinderen
op te geven. Daarna zal de uitnodiging openbaar worden gemaakt en kunnen ook andere kinderen
zich opgeven tot het maximum bereikt is.
Opgeven kan via kidsfestijnhalleheide@hotmail.com.
Zie voor verder informatie de poster hieronder.

kampvuur

Knutselen

Kidsfestijn

Timmerdorp

Halle-Heide
In de meivakantie 2019
Dinsdag 30 april van 14.00 - 21.00 uur
Woensdag 1 mei van 11.00 - 16.00 uur
Bij het Heidehuus
Voor alle kids van 4 t/m 14 jaar

Springkussen

Kosten: €5,- per kind per dag
Doe mee! En geef je op via;
kidsfestijnhalleheide@hotmail.com

Sport en spel

Toneeluitvoeringen “De Heide”
Donderdag 11 April en vrijdag 12 April speelt toneelvereniging “De Heide” haar jaarlijkse
voorjaarsuitvoering.
Er is gekozen voor een blijspel in 4 bedrijven: De bittere pil.
Geschreven door Antoon Hol.
Aanvang 19:30h
Entree 5,- consumptie inbegrepen.
De Bittere pil:
In deze doldwaze komedie draait het allemaal om de huisartsenpraktijk van Edward Bovenhaar.
Door geldproblemen is de verbouwing van de praktijkruimte stil gelegd en ziet Edward zich genoodzaakt om zijn
wereldvreemde patiënten in de woonkeuken te ontvangen.
Helaas voor hem is dat ook het domein van Marietje zijn bemoeizuchtige huishoudster.
Zij ziet met lede ogen aan hoe Edward zijn patiënten allerhande vreemde pilletjes voorschrijft, geleverd door de
op geldbeluste apotheker Bruis. Ondanks de pillenhandel blijven Edward en zijn echtgenote gebukt gaan onder
geldzorgen. De oplossing lijkt voor het grijpen als een van de patiënten om een liefdesdrank vraagt. Een goudmijntje aldus apotheker Buis. Tenminste als je het recept weet. Edward gaat aan het brouwen en experimenteren en
probeert het ene na het andere hallucinerende drankje uit op zijn patiënten Maar of het helpt? En of de komst van
de excentrieke, kinderloze tante Ans uit Australië bijdraagt aan de oplossing? Wordt het eind goed ,al goed?dat
weten we pas in de laatste minuten van deze absurdistische, hilarische komedie.

AGENDA
OEFENAVOND BILJARTEN: elke maandag: 20. 00 uur
elke donderdag : 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
DIALECTCAFÉ: dinsdag 3 april 20. 00 uur
SPEELGOED EN KLEDINGBEURS: zaterdag 6 april 1 0. 00 uur

PAASLUNCH: zondag 7 april 1 3. 00 uur
TONEELUITVOERINGEN: donderdag 1 1 en vrijdag 1 2 april 1 9. 30 uur
POP EN ROCKKOOR HALLE: zaterdag 1 3 april 20. 00 uur
ROMMELMARKT : zaterdag 27 april 1 2. 00 uur
KIDSFESTIJN: dinsdag 30 april en woensdag 1 mei

