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Nieuws vanuit het bestuur.
Nu het Heidehuus een aantal jaren draait is het goed om te kijken naar het
functioneren van bestuur, beheerders en vrijwilligers.
Het bestuur kijkt i.s.m. Peter van Heek ( medewerker gemeente kleine kernen) naar de afgelopen jaren:
wat is het doel van het Heidehuus, wat gaat goed en wat kunnen we verbeteren.
Het Heidehuus wil graag een plek bieden aan alle Heidenaren . Op dit moment is het bestuur en beheer
vooral in handen van ouderen en dit zouden we graag wat willen verjongen. De grote vragen die het bestuur zich dan ook stelt:


Hoe kunnen we de jongere en middelbare groepen bereiken



Welke vragen en belangstelling hebben deze groepen



Is er behoefte aan om andere activiteiten te organiseren



Hoe kunnen we er voor zorgen dat iedereen zich thuis voelt in het Heidehuus.

We roepen iedereen op om opmerkingen/ ideeën/ frustraties/ klachten kenbaar te maken
aan het bestuur dmv een mailtje naar:
b.m.lucassen@gmail.com.
Als het bestuur weet wat er leeft kan daar ook beter op worden ingespeeld.
We hopen dat iedereen wil meedenken en zijn/ haar reactie geeft.

Levenslicht : tijdelijk Holocaust monument

Met een korte plechtigheid waarin een drietal
verhalen over joodse onderduikers in Halle Heide
verteld zijn, is op vrijdagavond het tijdelijke Holocaust monument Levenslicht onthuld.

LEVENSLICHT
Studio Roosegaarde

Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de
Roma-en Sinti-cultuur zijn stenen belangrijk.
Daan Roosegaarde en zijn team hebben deze
traditie als inspiratie gebruikt. Met in totaal
104.000 lichtgevende stenen-gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland-staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holocaust.
De stenen zijn verdeeld over verschillende gemeenten waar Joden, Roma en Sinti hebben gewoond of ondergedoken hebben gezeten.
In een donkere ruimte lichten de stenen op en
“ademen”in licht. Daarmee symboliseren ze het
leven en doen ze ons beseffen dat vrijheid niet
vanzelfsprekend is.

Op 27 januari is het 75 jaar geleden dat concentratie-en
vernietigingskamp Auschwitz, hét internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. In heel Nederland
zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden, Roma en
Sinti vervolgd, gedeporteerd en vermoord. Zij waren
plaatsgenoten en buren . Om stil te staan bij de Nederlandse slachtoffers van de Holocaust in hun eigen
woonplaats is van 22 januari tot en met 2 februari in
heel het land LEVENSLICHT te zien, een lichtmonument
dat in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is
ontwikkeld door Studio Roosegaarde

The Marshalls vieren 20ste verjaardag in Heidehuus
HALLE HEIDE - Ze vieren dit jaar hun twintigste verjaardag: de classicrockformatie The
Marshalls. De band doet zaterdag 22 februari het multifunctionele buurthuis Het Heidehuus in Halle Heide aan. Met werk van onder meer Status Quo, Deep Purple, Van Halen,
Metallica, Foo Fighters en AC/DC.
In de twee decennia dat The Marshalls nu bestaan, hebben ze zo onderhand alle uithoeken van
ons land wel gezien. De band speelde op grote festivals als de Zwarte Cross en in illustere popzalen als de Dru in Ulft.

Juiste sfeer
“Plekken dus met veel mensen voor je neus”, aldus zanger Gerard te Rietmole. "Heel leuk om te
doen uiteraard. Maar ook spelen in kroegjes en kleinere zalen heeft zeker zo z’n charme. Het
draait immers niet alleen maar om de getallen: waar het tijdens optredens in de eerste plaats
om gaat, is dat je een klik hebt met je publiek. Of het dan om een grote feesttent gaat of een
kleinere gelegenheid doet er eigenlijk niet zo toe, tijdens optredens gaat het vooral om de juiste sfeer.”
The Marshalls is geformeerd rond de zanger Gerard te Rietmole, afkomstig uit de Achterhoek.
“Een regio waar van oudsher veel liefhebbers van stevige rockmuziek wonen.”
En van die muziek heeft The Marshalls nogal wat op het repertoire staan. “Sterker”, vult drummer Ronald Roerink aan. “We spelen louter rockclassics. De stevigere Arbeidsvitaminen. Nummers die iedereen eigenlijk wel mee kan zingen.”
Playbacken voor spiegel
Werk van onder meer Status Quo, ZZ Top, Deep Purple, Led Zeppelin, Van Halen, Metallica. En
uiteraard de legendarische Australische rockband AC/DC. Vooral ook omdat de stem van zanger
Te Rietmole haast griezelig veel lijkt op die van Bon Scott, de veel te vroeg overleden zanger
van AC/DC. “Pure nostalgie dus”, aldus gitarist Robert Bouwhuis. “De nummers die we vroeger
als puistige pubers met onze tennisrackets voor de spiegel playbackten, spelen we nu live. Met
een dergelijk repertoire zit je als band in de Achterhoek eigenlijk altijd wel goed. Vandaar dat
we er extra veel zin hebben om weer eens in dit deel van Gelderland in actie te komen.”

Info@deijkpraktijk.nl

Eten met en door de buurt
WANNEER: Woensdag 19 Februari
WAAR: Heidehuus
KOSTEN:

1 8. 00 uur
18.30 uur aan tafel

€ 6, 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: Mexicaanse milde bonenschotel met
o.a. kipfilet, kidneybonen paprika,
Courgette en mais afgewerkt met creme
fraiche, belegen kaas en nacho’s
Tomatensalsa en knapperige sla
Dessert: mango ijs met kokos en slagroom

Opgave: voor woensdag 12 Februari
Maximale deelname: 25 personen.

Mail: b.m.lucassen@gmail.com
Tel: 0620525353

AGENDA:
OEFENAVOND BILJARTEN: elke maandag: 20. 00 uur
elke donderdag : vrouwen 20.00 uur

KOFFIEMORGEN; elke zondag van 1 0. 30 uur– 12.30 uur
Kletsen, biljarten, jeu de boulen, boeken lenen,
ETEN MET EN DOOR DE BUURT: Woensdag 1 9 Februari 1 8. 00 uur
MUZIEKLOKAAL: De Marshalls Zaterdag 22 Februari
DIALECT CAFE:

Dinsdag 25 Februari 20. 00 uur

