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Vanuit het Bestuur

Helaas nog geen mogelijkheden om 2021 met activiteiten te beginnen .
i.p.v een nieuwjaarsreceptie deze wensen voor iedereen

Het bestuur is erg blij dat Jan Wassink bereid is gevonden ,om de plek van Edwin als
beheerder op te vullen.
Even voorstellen:
Hallo mijn naam is Jan Wassink mij is gevraagd of ik mede beheerder van het Heidehuus
wilde worden.
Ik ben geboren en getogen in Halle-heide.
En nog steeds samen met mijn vrouw Wilma wonende aan de Bielemansdijk.
Sinds enkele jaren ben ik thuis.
Voorheen was ik werkzaam bij Coberco wat later Friesland Campina is geworden.
Na er over nagedacht te hebben heb ik besloten om het te proberen. Omdat het voor mij
allemaal nieuw is en heel wat anders is dan wat ik gedaan heb, zal dat nog wel eens vragen
opleveren.
MVG JanWassink
We wensen Jan veel succes, samen met de andere beheerders moet dat in goed overleg zeker
lukken.
Belangenvereniging en Heidehuus
Omdat de belangenvereniging en het Heidehuus nogal wat overlappingen kent in hun taken zijn de
besturen bezig om hier meer eenheid in te krijgen.
Dat houdt dan nu ook in dat Elze Sloetjes secretaresse wordt van zowel de belangenvereniging als
het Heidehuus. Els Buunk heeft nl. aangegeven te willen stoppen als secretaresse. In de
bestuursvergadering hebben we Els bedankt voor haar werk.

Even voorstellen:
Hallo, ik ben Elze Sloetjes en woon met mijn man Niek en onze twee dochters op 'De Flap' aan de
Halle-Heideweg. We komen uit Best, bij Eindhoven, maar hebben wel binding met de streek
omdat Nieks vader in Halle-Heide is geboren. Twee jaar terug zijn we een bloemkwekerij
begonnen, wat erg mooi en leerzaam is om te doen. Naast ons werk en het gezin vind ik het leuk
om betrokken te zijn bij de buurt, vandaar dat ik heb besloten om mijn werkzaamheden uit te
breiden als opvolgster van Els.
We zijn blij dat Elze deze taak op zich wil nemen.
Archief heideschool:
Ab Wisselink heeft samen met Harry Somsen van Stichting Oud Zelhem de foto's in het archief
uit de Heideschool doorgespit.
De meeste foto's zijn inmiddels ingescand en op de website www.oudzelhem.eu gezet. Het is echt
de moeite waard om daar eens een kijkje te nemen!
Er is heel veel informatie te vinden over Halle-Heide en de Heideschool. Op de oude website
www.oudzelhem.nl staat ook interessante informatie, bijvoorbeeld over bijna alle woningen in
Halle-Heide. Die gegevens worden de komende tijd overgezet naar de nieuwe website
www.oudzelhem.eu. We willen de foto's,
maar ook de oude notulenboeken van de schoolvereniging,
veilig voor de toekomst bewaren.
Daarom zullen we deze overdragen aan het
ECAL (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)in Doetinchem.

