Nieuwsbrief
Uitgave van de Belangenvereniging en het Heidehuus augustus 2021

Vanuit het Bestuur
Oplettende lezers hebben al gezien dat de besturen van het
Heidehuus en Belangenvereniging Halle-Heide steeds meer
samenwerken. In de eerstvolgende ledenvergadering van de
Belangenvereniging zullen we uitleggen waarom we dat doen. Een
gezamenlijke nieuwsbrief is een logisch resultaat van de
samenwerking. De nieuwsbrief zullen we vanaf het volgende nummer
verspreiden via het nieuwsbriefprogramma Laposta.
U krijgt dan een mail waarin u via de button "Klik hier" de nieuwsbrief
kunt downloaden. Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt
u zich onderaan de mail uitschrijven.

Els Buunk heeft te kennen gegeven te stoppen met het schoonmaken in het Heidehuus.
Ze heeft het jaren gedaan en nu wordt het tijd om het door te geven aan een nieuwe
vrijwilliger.
We bedanken Els voor al het werk wat ze heeft gedaan en tevens willen we vragen wie de
schoonmaakploeg nu wil komen versterken. Voor vragen of aanmelding: bel: 0620525353 of
mail naar info@heidehuus.nl

Eten met en door de buurt
WANNEER: Vrijdag 13 Augustus 18.00 uur inloop
WAAR:
KOSTEN:

Heidehuus
€ 6,50 p.p. exclusief drank

18.30 uur aan tafel

Voor iedereen die geen zin heeft om te koken
gezellig met anderen wil eten, er even uit wil of wat dan ook!
Menu:
Hoofdgerecht: bistro aardappelschijfjes uit de oven
Gehaktballetjes in tomatensaus
Goed gevulde sla
Dessert: aardbeien bavarois
Opgave: voor vrijdag 6 Augustus
Maximale deelname: 25 personen.

Mail: b.m.lucassen@gmail.com
Tel: 0620525353

Festival Info
Op ‘t arf in de hiet
18 en 19 sept www.festivalhalleheide.nl
Klompenmaker is een uitstervend vak. Er zijn er niet zoveel
meer van. Des te opmerkelijker is het dat Marius van Ginkel
uit Soesterberg dat vak wil leren.

De voorbereidingen zijn in volle gang.
Buiten de lekkere eettentjes hebben we nu ook
kraampjes met streekproducten, een
klompenmaker en zijn we nog in onderhandeling
met diverse mensen

Samen met zijn vrouw Eugenie Plekkepoel woont het echtpaar
sinds 1 oktober 2018 in de Achterhoek en willen als agrariërs
kleinschalig ouderwets boeren. Diverse dieren zoals Jersey
roodbonte koeien, paarden, pony’s, ezels, honden, katten en
kippen lopen al rond op de Boerderij “de Plek” aan de
Bielemansdijk 16 in Halle.

De verkoop van kaarten begint op gang te komen .
Met flyers en krantenberichten,
facebookpagina: op ‘t arf in de hiet en instagram
geven we meer bekendheid aan het festival.

1 theater is klaar

De locaties worden allemaal aangeduid met een
banner
Half augustus nodigen we alle locatiehouders uit
om de gang van zaken door te spreken.
De vrijwilligers worden eind augustus uitgenodigd
om alle werkzaamheden en tijden door te spreken.
Het plein en ( een stuk) weide achter het
Heidehuus worden sfeervol aangekleed:
Afzetting met bouwhekken bekleed met jute
Grote stretchtent met hoofdpodium.
Achter het Heidehuus komt een 2e podium
Een vijftal parasols van 4x5 meter met bankjes van
pallets er onder.
Dit alles versierd met lampjes en gekleurde
waaiers
Voor het volledige programma : Kijk www.festivalhalleheide.nl
We hebben al een aantal vrijwilligers maar er kunnen er altijd nog meer bij.
Zodat iedereen een halve dag kan werken en daarna (gratis) kan genieten van het
festival.
Voor opgave en informatie : info@festivalhalleheide.nl

