Nieuwsbrief
Uitgave van de Belangenvereniging en het Heidehuus Maart 2022

100 JAAR JUBILEUM

Voor Halle-Heide is 2022 een bijzonder jaar.
De vroegere Heideschool, nu Heidehuus, en het Heidefeest bestaan 100 jaar.
Reden voor Belangenvereniging Halle-Heide, het Heidehuus en de Feestcommissie om de koppen bij
elkaar te steken en een feestjaar te organiseren.
Een jubileum is niet alleen een moment om achterom te kijken, maar ook om samen na te denken
over de toekomst. Waar liggen kansen en wat is er nodig om blijvend iets te betekenen voor HalleHeide?
Op zondag 24 april 2022 is er voor jong en oud een heuse Pubquiz in het Heidehuus.
Iedereen kan daar met zijn mobieltje in spelvorm vragen beantwoorden o.a. over de Heideschool
en het Heidefeest. Iedereen is deze middag welkom, ook als je niet mee wilt of kunt doen aan de
Pubquiz.
Ook is er dan de mogelijkheid foto’s en oude materialen te bekijken. Voor de jeugd is er de
mogelijkheid zelf op de foto te gaan en zo een nieuwe foto “uit vervlogen tijden” te maken.
Naast de al aanwezige foto’s in het archief van de Heideschool, is de organisatie op zoek naar oud
-en niet zo oud - fotomateriaal. Verder zoeken we mooie, spannende verhalen en anekdotes
over de Heideschool/ Heidehuus en het Heidefeest.
Daarom het verzoek om foto’s en leuke anekdotes graag voorzien van naam, in te leveren bij
Jan Sielias (Bielemansdijk 25a) of Patrick Kuyper (Halle-Heideweg 31a) of mail naar :
heideschool 100@gmail.com
Misschien wilt u een verhaal/ lied / komische act wel voordragen of uitbeelden. Dit is
mogelijk in september tijdens het festival Op ’t Arf in de Hiet. Neem dan contact op met
Bernard Lucassen, Halle-Heideweg 31. b.m.lucassen@gmail.com

KLUSSENDAG
Zoals in de vorige nieuwsbrief al in aangegeven doen we op zaterdag 12 maart mee met de
landelijke klussendag . We beginnen om 9.00 uur.
Opgave kan bij b.m.lucassen@gmail.com of jos@squarecircle.nl Voor dinsdag 8 maart
Ook kun je aangeven wat je wilt doen.
De volgende klussen hebben we op het programma staan:
SCHOONMAAK:

SCHILDERWERK:

ZOLDER:

Ramen binnen zemen
Spinnen jagen
Alles nat afnemen
Vloeren dweilen

Buitenbar : lakken of schilderen
Kozijnen achter
Voordeur
Alle glaslatten

Opruimen gangpad
Verplaatsen verfkast
Spullen kidsfestijn naar ruimte
achter kleedkamer

VERWARMINGSHOK

TIMMERWERK

Verplaatsen van aansluiting
pomp naar binnen ( rechts
van voorraadvat pellets)
Vlonder timmeren waar
pomp onder kan ( er boven
kunnen dan zakken pellets)

Wandrek maken om rvs aanwijspijlen aan op te hangen .
LUNCH VERZORGEN

Vervanging betimmering achterzijde van het voormalige fietshok.

Eten met en door de buurt

.
WANNEER:

vrijdag 25 maart 18.00 uur inloop
18.30 uur aan tafel

WAAR:
KOSTEN:

Heidehuus
€ 7,50 p.p. exclusief drank

Voor iedereen die geen zin heeft om te koken ,

gezellig met anderen wil eten, er even uit wil of wat dan ook!
Menu:

Hoofdgerecht: Zuurkoolschotel met gehakt,spekjes , mosterd en creme fraiche
Tutti frutti
Dessert: gepofte appel met rozijn, kaneel en mascarpone.

Opgave:

voor vrijdag 18 maart : mail: b.m.lucassen@gmail.com
Tel: 06-20525353

Maximale deelname: 25 personen.
Door de stijgende kosten is de prijs verhoogd naar 7,50

