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Heropening van het heidehuus
Gelukkig kunnen we de deuren van het heidehuus weer openen voor de vaste
activiteiten.
Dat betekent dat vanaf zondag 6 juni iedereen welkom is bij de koffiemorgen .
Biljarters weer kunnen oefenen
En dat” eten met en door de buurt” op gang kan komen.
Wel pas op vrijdag 16 juli omdat de leden van de kookgroep in juni nog teveel andere
afspraken had staan.
In de nieuwsbrief van juli weten we welk menu kok Erna in gedachten heeft.
Het Heidehuus moet nog even klaar gemaakt worden en de coronaregels moeten nog
gevolgd worden:
– Handen ontsmetten bij binnenkomst,
– Mondkapje op
– 1,5 meter afstand houden.

Festival Halleheide
Het programma is zo goed als rond. We hebben 10 locaties waar
verschillende acts opgevoerd worden . Elke voorstelling duurt een half uur en
wordt meerdere malen gespeeld.
Daar is al een heel blokkenschema voor gemaakt.
Wat staat vast:
Start is het Heidehuus: daar treedt ‘s morgens voor de sfeer een band op.
Daarna kan iedereen naar verschillende vooraf opgegeven acts:
Toneel: een sprookjesachtige voorstelling voor jong en oud.
Zigeunerjazz: in de stijl van Django Reinhardt, lekker swingende muziek.
Cabaret: muziek en sketches door duo een en ander
Goed Volk: dialect muziek.
In de pauze kan iedereen bij het Heidehuus genieten van een hapje en een
drankje ,met lekkere muziek er bij.Een marktje met streekproducten is nog in
ontwikkeling.
‘s middags zijn er optredens van straatheater/toneel, streetdance, djembe ,
country en saxofoonkwartet, ( licht klassiek is nog in overleg)
Van 18.00- 20.45 uur is er een eindfeest bij het heidehuus met swingende
rock and roll, brassband met authentieke amerikaanse swing, country
De website wordt eind juni gepubliceerd, dan kunnen een week lang de
halleheidenaren, vrienden, familie en kennissen in de voorverkoop tickets kopen
Vanaf 1 juli wordt het via alle media kanalen bekend gemaakt voor groter publiek en
wordt facebook actief. Omdat we kleinschalig zijn, is het aantal tickets beperkt.
Om het door te kunnen laten gaan hebben we nog wel meer vrijwilligers nodig:
Op-en afbouw, kaartcontrole, muntverkoop, uitgifte kaarten/programmaboekje,
Verzorgen lunch, soep, barmedewerkers , schoonmaak enz.
Elke vrijwilliger wordt een halve dag ingezet en kan daarna of ervoor gratis
acts bezoeken en het eindfeest meemaken. Voor lunch of soep, koffie, thee en
een drankje wordt gezorgd. Interesse: geef je dan op voor 14 juni :
b.m.lucassen@gmail.com

Nieuwsbrief
Nieuw onderkomen in het Heidehuus
Bert Schieven heeft in overleg met het bestuur een nieuw onderkomen voor zijn verzameling
gevonden op de zolder van het Heidehuus.
Zijn verzameling betreft vondsten en attributen uit de 2 e wereldoorlog,
met name rond Zelhem en omstreken.
Bert maakt op zolder een ruimte om zijn spullen tentoon te stellen.
De bedoeling is dat dit 1 keer in de maand open gaat voor publiek

