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Hulp gezocht
Om alles wat er in Halle-Heide wordt georganiseerd goed te laten verlopen, zijn er mensen nodig
die de handen uit de mouwen willen steken!
We zijn op zoek naar:
- iemand die het gras achter het Heidehuus en op Brunsvelds Timpe wil maaien,
- iemand die het padwerk wil coördineren (een keer of 4 per jaar bekijken wat er op de paden
moet gebeuren, de padwerkers daar voor uitnodigen en taken te verdelen),
- mensen die mee willen werken aan het jubileum "100 jaar Heideschool/Heidehuus en Heidefeest”.
We willen het 100-jarig bestaan natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan!
- verder zoeken we een nieuwe voorzitter voor het bestuur van het Heidehuus.
Het zijn heel verschillende taken, waarvoor ook heel verschillende kwaliteiten en uren inzet nodig
zijn. We willen iedereen vragen serieus na te denken om ook een steentje bij te dragen.
Alleen samen lukt het om alle activiteiten overeind te houden!
Voor vragen kun u contact opnemen met
Ab Wisselink (06-12112050) of Bernard Lucassen (06-20525353).
Met vriendelijke groet,

Ab Wisselink

Gebruiken in Halle-Heide
Belangenvereniging Halle-Heide behartigt de belangen van de bewoners van Halle-Heide en
streeft er naar de leefbaarheid te bevorderen en de onderlinge band van de bewoners te
versterken. We willen de lezers van de nieuwsbrief daarom graag wijzen op tradities die al
sinds vele jaren de onderlinge band versterken. We roepen onze lezers op om deze tradities
levend te houden!
Noaberschap In Halle-Heide kennen we het zogenaamde “Noaberschap”, een begrip dat
bekend is in de Achterhoek en in Overijssel en Drenthe. Het is een traditie die vroeger erg
belangrijk was in de overwegend agrarische samenleving. De noabers (buren) hielpen elkaar
met raad en daad, bijvoorbeeld bij de oogst, bij geboorte, huwelijk of overlijden. Goede
noabers waren vroeger onmisbaar.
In de moderne samenleving is de noaberschap niet meer zo belangrijk als vroeger en al
zeker geen verplichting zoals dat vroeger wel het geval was. We hebben verzekeringen en
andere mogelijkheden om hulp te krijgen als dat nodig is. Maar in veel buurtschappen is
noaberschap toch nog een belangrijk begrip. Al was het maar om planten of huisdieren te
verzorgen als dat om welke reden dan ook zelf niet gedaan kan worden.
Tradities zijn onderdeel van het noaberschap. Ze maken het wonen in een buurt
aantrekkelijk en het samenleven plezierig. Niemand is verplicht om mee te doen, al wordt
het door de buurt vaak wel op prijs gesteld.
Buurt maken Wie in Halle-Heide komt wonen krijgt automatisch buren. Vaak overleggen
nieuwe inwoners met iemand uit de buurt over de gebruiken in de buurt. Zo’n eerste
kennismaking is vaak het eerste contact met de buurt. De nieuwkomer bepaalt later zelf of
hij naobers vraagt (“buurt maakt”) en ook wie hij dan vraagt. Als hij noabers wil, moet hij
dat wel zelf vragen. Noaberschap ontstaat dus niet helemaal vanzelf!
.

Buurtactiviteiten In elke buurt vinden activiteiten plaats waar de buurtbewoners aan deel
kunnen nemen, als ze dat willen. Bij elkaar op verjaardagsvisite, bij elkaar komen met oud en
nieuw of bijvoorbeeld een buurtfeest vieren.
Nieuwjaarwinnen In veel buurten is het nieuwjaarwinnen gebruikelijk. Buren gaan op
oudejaarsavond om 24.00 uur naar buiten om de buren een gelukkig nieuwjaar toe te wensen en
gaan soms bij een buurman naar binnen om op het nieuwe jaar te proosten. Op nieuwjaardag
gaan de kinderen met de basisschoolleeftijd de huizen in de buurt langs om “het nieuwe jaar af
te winnen”. Nadat ze de buren een goed nieuwjaar hebben gewenst, krijgen ze een “toete”, een
zak met snoep, fruit en pinda’s of andere lekkernijen.

Trouw In veel buurten is het gebruikelijk om aandacht te schenken aan een huwelijk of een
huwelijksjubileum( gruun maken). Er worden “dennetjes” geplaatst bij het huis of bij de plaats
waar de bruiloft wordt gevierd. Deze boompjes worden versierd met papieren roosjes die
meestal door de dames worden gemaakt, terwijl de heren de bomen plaatsen. Ook wordt er
vaak een gezamenlijk cadeau gegeven.
Kroamschudden Als er in de buurt een kind wordt geboren wordt, dan plaatst de buurt vaak een
“ooievaar” in de voortuin met een welkomstbord erbij waar de naam van het kind op is te lezen.
Als het kind wat ouder is, gaan de buren vaak nog “kroamschudden”; ze gaan dan op visite met een
krentenwegge onder de arm.
Rouw Als er iemand in de buurt overlijdt wordt de buurt in sommige gevallen nog ingeschakeld om
te helpen. Een buurman kan bijvoorbeeld gevraagd worden om “aan te zeggen”. Hij gaat dan naar
de naaste buren om te vertellen wie er overleden is. Ook is het soms nog gebruikelijk dat de
buurt wordt ingeschakeld bij het schrijven van brieven of het schenken van koffie bij een
condoleance of na afloop van de begrafenis.

Abraham en Sara Als iemand in de buurt 50 jaar wordt, wordt in veel buurten een Abraham geplaatst (als het een man betreft) of een Sara (als het een vrouw is). Als je 50 wordt heb je
Abraham gezien, wordt dan gezegd. Je hebt dan een zekere wijsheid bereikt. Er wordt dan een
pop in de tuin gezet met een min of meer vrolijke tekst erbij.
Meiboom Het is in veel buurten gebruik dat er bij nieuwboom door de buurt een meiboom wordt
geplaatst. De buren halen een hoge den uit het bos en versieren deze met roosjes en een krans
bovenin. Daarna wordt de boom, meestal in het donker, ergens bij de nieuwbouw geplaatst. Vaak
wordt er een door de buurt gemaakt gedicht op de boom vast gemaakt. De buurman die zo’n meiboom heeft gekregen nodigt later de buurt uit voor een visite (“intrekkersmoal”) waarbij er op
de nieuwbouw kan worden geproost.

Eten met en door de buurt
Door de onzekerheid rond de corona maatregelen is er in
Januari geen maaltijd. We hopen in Februari weer te starten
De kookploeg.

Dankzij onderstaande bedrijven is het mogelijk om bij het Heidehuus elk jaar
weer zo’n mooi verlichte kerstboom neer te zetten.

