Bericht van het bestuur

Laatste nieuws over Huiskamer Heijen
Op 26 juni jl. was de eerste bijeenkomst voor de opzet van de
huiskamer Heijen. Het doel was om geïnteresseerden die iets willen betekenen voor het project te informeren en van gedachte
te wisselen. Maar liefst 18 personen waren aanwezig. Er waren
meer personen die zich van tevoren aangemeld hadden maar zich
moesten afmelden omdat ze andere verplichtingen hadden of op
vakantie waren. De aanwezigen kennen het concept ‘huiskamer
project’ en door middel van een PowerPoint presentatie is het
project Heijen, zoals de werkgroep dat voor ogen heeft, gepresenteerd. Na de presentatie is er voorgesteld te beginnen met
een bestuur dat begint met het in kaart brengen van de diverse
werkgroepen die gevormd gaan worden. Vier mensen hebben

zich hiervoor aangemeld en hebben het eerste overleg in september samen met de werkgroep al gepland. Zoals u kunt zien zijn de
grondwerkzaamheden aan de Hoofdstraat al begonnen en wordt
er eerst een tijdelijke weg aangelegd totdat de woningen en de
huiskamer gebouwd zijn. Hierna zal de weg definitief aangelegd
worden. Dezelfde aannemer zal ook het nieuwe riool en de bestrating van de Kasteelstraat uitvoeren.
Indien u interesse heeft in het project huiskamer Heijen kunt u
zich nog steeds aanmelden via huiskamer@heijen.info. De komende maanden blijven wij u informeren over de ontwikkelingen
van het project via het Hèjs Nèjs en de website: www.heijen.info
Werkgroep huiskamer Heijen

Frühschoppenconcert Die Original Maastaler
Zondag 2 september a.s. houdt Die Original Maastaler het jaarlijkse Frühschoppenconcert. Met veel nieuwe nummers gaan
we er weer een paar gezellige uurtjes van maken. Revuegroep
Heijen is eveneens van de partij. Met een ludieke act presenteren ze zichzelf voor het “muziektheater” op 17 en 18 november.
Hebben we u nieuwsgierig gemaakt? Kom dan luisteren en genieten op 2 september vanaf 12.00 uur in gemeenschapshuis
D’n Toomp. Voor de entree hoeft u het niet te laten want die
is gratis. En vergeet niet uw steunkaarten mee te brengen. We
hebben weer mooie prijzen.

Steun Heijense clubs bij Rabobank
Clubkas Campagne
De Rabobank Clubkas Campagne gaat binnenkort weer van start.
Diverse Heijense verenigingen hebben zich voor deze actie van de
Rabobank aangemeld. Bij aanmelding heeft iedere club een specifiek
doel opgegeven, waaraan de opbrengst straks zal worden besteed.
De actie (stemperiode) loopt van 10 tot en met 28 september. Alleen leden van de Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen kunnen
stemmen. Zij ontvangen begin september per post een stemkaart
met een unieke stemcode. Via de stemsite clubkascampagne.nl. kan
de voorkeur worden aangegeven. Hierbij kan aan meerdere clubs
een stem worden verleend. Laat uw stem
niet verloren gaan en steun de Heijense
verenigingen. Immers, iedere stem levert
geld op. U houdt hiermee het verenigingsleven in het dorp mede in stand.

Maandag
3 september 2018

		

Gezellige Kermismiddag / Dansmatinee voor senioren
Voor ons speelt ons huisorkest “Aldörum”
Uiteraard ontbreekt onze uitgebreide tombola niet.
Plaats: Gemeenschapshuis d’n Toomp
Aanvang 14.00 uur Einde: 17.30 uur
Entree: € 5,00
Ook niet-leden 50+ zijn welkom op deze gezellige
dansmiddag.
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