Informatiebulletin
(augustus 2019)

Beste sportvrienden,
Het is zomervakantie. Ongetwijfeld zitten velen van jullie in hotels of op campings te genieten;
anderen blijven liever thuis en leven stiekem al vast toe naar de Pompdagen 😉. Hoe dan ook:
menigeen zal wellicht verrast zijn door -juist op dit moment- een informatiebulletin over de
sporthal.
Daar hebben we echter goede redenen voor. Er staat namelijk het nodige te gebeuren en we willen
jullie als onze vaste bezoekers hierover graag informeren.
Ben en Diny hebben afscheid genomen
Zoals velen al wel wisten/weten, zijn Ben en Diny Huurenkamp eind
mei gestopt met het beheer van Time-Out. Meer dan veertig jaar
hebben ze veel tijd, energie en enthousiasme gestopt in de
sportkantine, waarvoor ze veel waardering verdienen. Op 1 juni
hebben we als stichting het beheer overgenomen, met uiteraard een
bloemetje, presentje en een dankwoordje voor Ben en Diny.
Nieuwe fase
De overdracht van de kantine betekent voor de sporthal ook een nieuwe fase. In de aanloop naar dit
moment kregen we al diverse suggesties, die varieerden van tips over de indeling, het assortiment
tot en met de wens om te kunnen pinnen. De ideeënbus leverde ruim 50 reacties op… Top!!
Een aantal suggesties zijn inmiddels omgezet in acties: de prijzen zijn verlaagd, een pinautomaat
aangeschaft, de papieren bonnen zijn vervangen door munten, en de openingstijden zijn verruimd.
Andere inrichting kantine.
Als het gaat om de inrichting van de kantine varieerden de tips van ‘Zo laten… bruin café komt
weer helemaal in!’ tot ‘Gooi alles er uit, en maak het licht’.
Daarop hebben we besloten om beide uitersten voor te leggen aan een deskundige, met het verzoek
ons te adviseren en een concreet ontwerp te maken. Gelukkig hebben we deze expertise in het
dorp😊. Wouter Bos, interieuradviseur bij Seine Meubelen heeft inmiddels een aansprekend ontwerp
gemaakt, dat we de komende tijd gaan realiseren. Nieuwsgierig hoe het gaat worden?
Bezoek dan onze stand op het Daggie Old Heino…
Wat betekent dit voor de clubs en sporters?
De metamorfose van de kantine heeft geen directe gevolgen voor de sporthal, spelzaal,
kleedkamers en douches. Wel voor de beschikbaarheid van de entree/foyer en de kantine zelf. We
zorgen er echter voor dat er altijd gelegenheid is om rondom de wedstrijden en trainingen een kop
koffie, pilsje of andere consumptie te nuttigen, of om gewoon even na te praten.
De komende weken zetten we de puntjes op de i qua planning en dan kunnen we ook iets meer
zeggen over het tijdpad, dat (wat ons betreft) maximaal 3 maanden zal duren. De exacte tijd is
afhankelijk van de tijdsinvestering qua werk en de levertijd van sommige onderdelen.

Blijft de kantine Time-Out heten?
Dat zou kunnen. Maar als er suggesties zijn voor een andere naam…, dan staan we
daar zeker open voor. Heb je suggesties: mail deze naar bestuur@hoogerheyne.nl of
deponeer deze naam in de bus op de stand tijdens het Daggie Old Heino.

Wie is wie?
Bij de voorbereidingen van de werkzaamheden hebben we alle foto’s en andere decoraties van de
muren afgehaald. Daaronder veel foto’s van teams en mooie momenten die samen ‘het verhaal van

de sporthal’ vertellen. Het moge duidelijk zijn: deze doen we
uiteraard niet weg.
Op een later moment gaan we samen met de clubs bespreken wat we
hiermee doen. Overigens: veel foto’s zijn voorzien van namen, plus
de aanleiding voor de foto. Maar bij veel ook niet.
De komende tijd gaan we kijken of deze namen en aanleidingen ook
kunnen achterhalen, zodat we dat kunnen vastleggen. Zo zullen we
tijdens het Daggie Old Heino een aantal foto’s (waarbij de namen
ontbreken) op de kraam leggen. Hierbij de uitnodiging: kom even
langs, en geef door welke namen jij (her)kent.

Op één van foto’s staan alle
deelnemers aan de Tienkamp van
1983.
Ken jij de namen? Bezoek dan
onze kraam op het Daggie Old
Heino.

Aanschaf afdekvloer
Naast dat we de kantine een nieuwe look gaan geven willen we dat
sporthal, als deze niet gebruikt wordt voor de sport, gemakkelijker
ingezet kan worden voor ondersteunende lokale evenementen. Denk
daarbij aan de viering van jubilea van sportclubs, de intocht van
Sinterklaas, het organiseren van een beurs of als uitwijklocatie-bij-slecht-weer.
Dat kan echter alleen als we maatregelen treffen om de sportvloer te beschermen. Dat kan met een
duurzame PVC-afdekvloer dat gemakkelijk gelegd en verwijderd kan worden. We zijn bezig om
fondsen te benaderen om dit te bekostigen.
Benieuwd naar het vervolg? Vragen? Enthousiast?
Dat begrijpen we. Daarom staan we, zoals reeds gezegd, op zaterdag 25
augustus op het Daggie Old Heino. We praten we je dan bij over zowel de
kantine, over de beschermvloer als over alle andere vragen die je allicht
hebt..
Heb je dringende vragen, kun je de kraam op het Daggie Old Heino niet
bezoeken of ben je zó benieuwd of enthousiast dat je een handje wilt helpen?
Laat dat dan vooral weten.
Je kunt bellen naar het vaste nummer van de sporthal: 0572-700266. Of
mobiel: 06-38073565. Of stuur een mail naar beheerder@hoogerheyne.nl
Het bestuur en beheerders

Op de hoogte
blijven?
Volg @hoogerheyne
op Facebook

