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Vanuit het Bestuur
De besturen van het Heidehuus en de Belangenvereniging hebben samen een bestuurlijke unie
opgericht. Dat betekent dat de dagelijkse zaken van het Heidehuus en de Belangenvereniging
door het Dagelijks Bestuur worden afgehandeld. Het Algemeen Bestuur komt enkele keren per
jaar bij elkaar om de algemene zaken te bespreken. Ook het nieuws van de Belangenvereniging
komt nu in deze gezamenlijke nieuwsbrief.Mocht u door de samenvoeging van e-mailadressen
informatie wel 2 of 3 keer ontvangen, mail dan even het juiste adres naar:
b.m.lucassen@gmail.com.

Activiteiten

Tijdens de lockdown heeft het bestuur niet helemaal stil gezeten , zo is er een plan ontwikkeld
om in September een “festival”ïn de heide te houden , hierover verderop meer.
En is er via de provincie subsidie aangevraagd voor een grote buitentent, om meer corona
proof activiteiten te kunnen organiseren.
Dit is toegekend en er wordt een stretchtent op maat gemaakt van 15 bij 8 meter voor op het
plein, deze kan gedeeltelijk dicht worden gezet.

FESTIVAL “OP ’T ARF IN DE HEET”
Tijdens de lockdown is het idee ontstaan om, als het weer mogelijk is, met een groots
festijn te vieren dat alles weer kan.
Onder de naam : Op ‘t arf in de heet ( op het erf in de heide) willen we op 18 en 19
september een festival organiseren waarbij bands en acts optreden in verschillende
boerenschuren/ loodsen.
Met de fiets kun je dan rond, langs de verschillende acts. Elke act duurt een half uur
Het Heidehuus is het middelpunt, waar ook optredens zullen plaatsvinden.
Met dit idee zijn we op zoek gegaan naar subsidies en met geld van gemeente,
belangenvereniging en heidehuus kunnen we nu een mooi programma neerzetten.
Er zijn al contacten gelegd met optredens zoals;
Toneel:- De stiefzussen van Assepoester: een hilarisch sprookje voor jong en oud.
- Optreden toneelgroep : Voor Galg en Rad
Cabaret: Duo 1 en ander
Dans: Break dance en hiphop
Muziek: Ierse volksmuziek, aanstekelijke dixieland, klassiek, djembe,
Saxofoonkwartet, balkanmuziek. Rockband.
Verder is er nog een silent disco en verschillende eettentjes.

Uiteraard moet veel van de ideeën nog verder worden uitgewerkt daarom deze
oproep

Wie heeft een boerenschuur/loods beschikbaar op 18 en 19
september in een kring van ong. 2 a 3 km rond het heidehuus om een optreden
in te laten plaatsvinden. Publiek hoeft niet onder dak te kunnen staan.

Wie wil helpen :
Met de organisatie van het geheel
De publiciteit vorm te geven; o.a. het meehelpen bouwen van een website
Als barvrijwilliger
Schoonmaken
Kaartverkoop/uitgifte polsbandjes
Broodjes smeren en rondbrengen naar de locaties
Verkeersregelaar
Kaartcontrole op de locaties
Kortom we hopen op een aantal enthousiaste medewerkers om een prachtig feest
neer te zetten.
Opgave graag voor MAANDAG 25 MEI : b.m.lucassen@gmail.com

Nieuws over het MuziekLokaal
Als alles meezit kunnen we hopelijk in het najaar weer opstarten met muziek avonden.
Het zou best kunnen dat dit in een nieuw jasje gaat gebeuren want er zijn wat ontwikkelingen.
We hebben namelijk in een vorige nieuwsbrief al eens om “allerlei” op muziekgebied gevraagd
.
Dit heeft Hans Wisselink er toe aangezet om de apparatuur van z’n “oude” band plus een piano
aan het Heidehuus te schenken, waarvoor hartelijk dank. Dat geeft ons de ruimte om hiermee
aan de slag te gaan.
De apparatuur bestaat uit een lichte PA installatie voor semi-akoestisch gebruik, ruim
voldoende voor het Heidehuus.
Dit biedt nieuwe mogelijkheden: bijvoorbeeld om beginnende bands een podium te bieden.
Ook zouden we aan kunnen haken bij een project als KUDO (Kom Uit De Oefenruimte) dat al in
de Achterhoek loopt zodat andere muziekstijlen dan ook een kans krijgen.
Hoe het er uiteindelijk uit zal gaan zien, hangt natuurlijk af van de interesse van zowel
artiesten als publiek voor dit soort optredens.
Om straks goed beslagen ten ijs te komen, zoeken we mensen die een mengpaneel kunnen of
willen bedienen of hierin geïnteresseerd zijn.
Het is de bedoeling dat er dan een avond gepland wordt waar je, onder deskundige begeleiding,
leert omgaan met de apparatuur zodat meerder mensen inzetbaar zijn bij
(muziek-)activiteiten.
Wil je reageren op bovenstaande of heb je interesse: robertbaakman@live.nl

