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In de loop van de zes jaren dat het Heidehuus nu bestaat werden de huiskamer, de
tussenruimte en het toneel in het Heidehuus op allerlei manieren verhuurd en werden er
veel activiteiten uitgevoerd. Soms kwamen er ook aanvragen voor activiteiten en voor
verhuur die niet goed passen bij een buurthuis. We hebben daarom als bestuur en
beheerders overlegd over welke verhuur we in het Heidehuus willen. We hebben o.a.
besloten:
-dat we de huiskamer, tussenruimte en toneel in het Heidehuus alleen verhuren aan mensen
uit Halle-Heide en omgeving (Halle, Mariënvelde, Zelhem) of aan mensen die een directe
band met Halle-Heide hebben,
-dat er in het Heidehuus niet wordt overnacht,
-dat we aan iedereen € 7,50 per uur per ruimte als huurprijs vragen. Donateurs kregen tot
nu toe korting, maar we stoppen met het donateurschap. De meeste Halle-Heidenaren zijn
al lid van de Belangenvereniging. Ook nog eens donateur is dubbelop en geeft extra werk
voor de penningmeester;
-dat er boven op de huurprijs € 25,- extra in rekening wordt gebracht als wij de gehuurde
ruimtes na afloop moeten schoonmaken. (We doen alles met vrijwilligers, ook de
schoonmaak. Als er moet worden schoongemaakt na de verhuur vinden we het logisch dat
huurders daarvoor wat betalen aan het Heidehuus);
-dat er boven op de huurprijs € 25,- extra in rekening wordt gebracht als er een
commerciële activiteit plaatsvindt. (We vinden het niet logisch dat mensen veel aan een
activiteit in het Heidehuus verdienden, terwijl onze beheerders en bardiensten zich
kosteloos inzetten);
-dat we als Heidehuus niet zelf voor catering zorgen. Onze bardiensten en beheerders
hebben genoeg te doen en we willen ook geen etensresten in de koelkasten hebben, die
vaak over de datum gaan.
Als u hier vragen over hebt, dan horen we dat graag!

Sinterklaas feest 2021
Door het koude weer is de sinterklaasviering toch naar binnen verhuisd.
De kinderen werden vermaakt met spelletjes , liedjes en dansjes.
En….aangezien de sleutel van de kist, waar de pakjes inzaten, kwijt was
moest de reservesleutel opgehaald worden door reserve piet met Ozosnel.
Volgend jaar zoekt de Sint een nieuwe hulpsinterklaas.
Als er lezers zijn die iemand kennen die dat zou willen doen, dan horen
we dat graag.

HET PADWERK

Een aantal vrijwilligers houdt de Timpe , het schoolpad, flapspad , Gert
Janspad en het plein bij het Heidehuus bij.
Bernard Lucassen heeft een aantal jaren de werkzaamheden geregeld,
maar hij stopt met ingang van 1 januari.
De padwerkers zijn nu op zoek naar iemand die de werkzaamheden wil
regelen.
Wat houdt dit in:
Groepsindeling maken voor het onderhoud van de Timpe en
3 a 4 keer per jaar een grote snuu en roetplukdag regelen.
Wie is bereid hier enige tijd in te stoppen zodat het onderhoud weer
goed geregeld kan worden.
Voor informatie of belangstelling:
Bel of mail naar : 06 20525353 b.m.lucassen@gmail.com

In December is er geen
Eten met en door de buurt
We beginnen weer met een nieuw seizoen in Januari

Ondanks alle corona beperkingen wensen we
iedereen een fijne kerst en een goed 2022

