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Optreden Lizzy Ossevoort
Met zo’n 40 belangstellenden was het gezellig
maar niet zo heel erg druk, misschien door de
concurrentie van het songfestival. Degenen die er
waren hebben genoten van een mooi optreden.

PLANTEN RUILBEURS
Wij willen een planten ruilbeurs organiseren op zondag 29 september .
Heb je planten over gooi ze niet weg maar bewaar ze voor de ruilbeurs.
Meer informatie volgt t.z.t

Beste bewoners van Halle- Heide,
Vorige keer heeft in de nieuwsbrief al een oproep gestaan voor een nieuwe beheerder,
dat heeft jammer genoeg tot geen enkele reactie geleid.
Graag roep ik jullie op, man of vrouw om ons team te komen versterken.
De taak van beheerder is het best vol te houden als deze taken gedeeld worden door een 5
tal personen.
De mensen die er nu in zitten zijn Ab Wisselink, Robert Baakman, Bennie Maatkamp,
Edwin Bosman.
In het beheerdersoverleg wordt een verdeling gemaakt wie wat doet, uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met je persoonlijke situatie.
Het Heidehuus kan alleen blijven bestaan als er voldoende mensen beschikbaar zijn om de
taken te verdelen.
Er zijn diverse werkgroepen binnen het Heidehuus actief zoals ; schoonmaak, techniek,
opknappen van de buitenboel, kookgroep, beheerders, en bestuur.
Laten we a.u.b. zorgen dat de bemensing van deze groepen gewaarborgd kan blijven.
De voorzitter
Bernard Lucassen.
Reageren kan: tel nr: 06-20525353
Of mail naar : info@heidehuus.nl

Fooienpot
Regelmatig komt het voor dat mensen een fooi
willen geven ,
om dit niet in de kas te laten verdwijnen
komt er op de bar een fooienpot te staan .
Het bestuur zal de fooien gebruiken voor alle
vrijwilligers, als dank voor hun inzet.

Eten met en door de buurt
BUURTBARBECUE
WANNEER:
WAAR:
KOSTEN:

zondag 23 juni

15.00 uur

Op het plein voor het Heidehuus
€ 1 2, 50 p. p. exclusief drank

Voor iedereen die zin heeft in een lekkere barbecue
gezellig met anderen wil eten, er even uit wil of wat dan ook!
De barbecue bestaat uit :

Vis, vlees ,lekkere diverse salades, stokbrood , kruidenboter ,
heerlijke sausjes
Opgave: voor maandag 17 juni
Mail: fam.lucassen@planet.nl
Tel: 06-20525353

In de huidige maatschappij treffen wij ons geregeld aan in een jachtig bestaan, in een
tijd- en energie vragende omgeving.
Het vinden van tijd voor jezelf is bijkans haast een onmogelijke opgave.
Je voelt dat je meer beweging nodig hebt, meer aandacht wil schenken aan jezelf.
Een manier om lichaam en geest te voeden. Hoe doe je dat en waar begin je dan?
Om antwoorden te vinden op deze vragen, organiseren wij speciaal voor jou op 14 september een dag waarin jij bewustwording over binnen en buiten mag gaan ervaren.
Wij ontmoeten jou graag.
Groetjes Agnes en Natasha

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
DAG VOOR OUDEREN: zondag 1 6 juni 1 1 . 00 uur

BUURTBARBECUE : zondag 23 juni 1 5. 00 uur

