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Vanuit het bestuur.

Omdat Bernard Lucassen in oktober stopt met het voorzitterschap van het dagelijkse bestuur van
het Heidehuus doen we een dringende oproep aan alle halle-heidenaren om na te denken wie de rol
van voorzitter zou kunnen vervullen.
Wie een geschikte kandidaat weet of kent: mail naar info@heidehuus.nl
zodat we contact op kunnen nemen.
Het bestuur van het Heidehuus

Museum : Zelhem in oorlogstijd
Zondag 3 april wordt het nieuwe museum “ Zelhem in oorlogstijd” geopend.
Het openingsprogramma begint om 13.30 uur met een inloop voor
genodigden. Tevens zijn er diverse historische voertuigen aanwezig.
Na een kort welkomstwoord door de organisator Bert Schieven wordt het
woord aan de burgemeester mevr. Besselink gegeven.
En als afsluitende spreker is de voorzitter van het Heidehuus Bernard lucassen aan het
woord.
Na deze inleiding wordt een bezoek gebracht aan het museumgedeelte,
waar de burgemeester als openingshandeling en eerste bezoeker het gastenboek tekent.
Vanaf 14.30 uur na het officiële gedeelte is de expositie geopend voor alle
belangstellenden.
het museum zal zonder tegenbericht elke eerste zondagmiddag van de maand
van 13.30 uur tot 16.30 uur geopend zijn.
De maande december en januari is het gesloten en misschien februari ook nog.
De entree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeker op prijs gesteld.
Voor verdere en actuele informatie adviseren we om de website van Zelhem in
oorlogstijd te raadplegen. Te bereiken onder www.zelheminoorlogstijd.nl

100 jaar heideschool/huus
Op Zondag 24 April is iedereen welkom
bij de activiteiten ter ere van 100 jaar Heideschool/huus

14.00

Opening:

14.10

Koffie/thee met petit four
Koffie en gebak worden aangeboden.
Power point presentatie:
doorlopende voorstelling op twee plaatsen.

15.00

Serenade door Euterpe
Tentoonstelling van documenten , platen ,
binnen gekomen stukken en foto’s

15.30

Pub-quiz :
Mix van vragen over de heide en algemene kennisvragen.
Met de mobiel kun je individueel meedoen maar het kan ook met een
groepje op 1 mobiel. Met 1e , 2e en 3e prijs.

16:30

Na kaarten
Kinderen kunnen zich laten fotograferen in de oude schoolomgeving.
Ondertussen BBQ met hamburgers buiten (tegen betaling)

19.00

Sluiting.

AED herhalingscursus
We beginnen na de corona periode weer met de AED herhalingscursussen in het Heidehuus.
Deze zijn gepland op dinsdag 10 mei en woensdag 11 mei a.s. ‘s avonds vanaf 19.30 uur.
Degene die al eerder zijn geweest krijgen ook nog een mail om te melden welke avond ze het
beste uitkomt.
Maar nieuwe cursisten mogen zich zeker ook melden.
De kosten zijn voor de belangenvereniging dus deelname is gratis.
Voor het aanmelden of vragen : Bert Wisselink 06-22698657 of b.wisselink@heidesmid.nl

