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Vanuit het Bestuur
Helaas blijft het Heidehuus i.v.m. de corona maatregelen nog gesloten voor activiteiten .
En ook als er weer wat mogelijk is zal de 1.5 meter maatregel nog lang van kracht blijven.
Een lichtpuntje voor het bestuur is dat we er een nieuw bestuurslid bij hebben.
Ingrid Slotboom is in 1e instantie toegevoegd als financieel deskundige en op de vraag of
ze ook als volwaardig lid wil meedoen heeft ze ja gezegd. Wij zijn blij dat Ingrid ons
komt versterken en ook dat we nu 2 vrouwen in het bestuur hebben waardoor we met een
bredere kijk allerlei zaken voor het Heidehuus kunnen behartigen.

Ik zal me even voorstellen. Ik ben Ingrid Slotboom 46 jaar en woon al sinds 1994 aan de
Aaltenseweg 27 te Halle. Samen met mijn partner Henk Hebbink en onze zonen Danny
van 16 jaar en Twan van 13 jaar.
Al 18 jaar werk ik nog steeds met veel plezier als assistent-afdelingsmanager bij de Makro te Duiven. Daarnaast help ik Henk in onze eigen zaak All CV Service Hebbink met de
zwaardere klussen zoals CV ketels en radiatoren hangen en doe ik de boekhouding.
Na 19 jaar een fanatiek en trouw lid van de badminton vereniging te Zelhem, zijn geweest, was ik na gezondheidsklachten op zoek naar een andere uitdaging. Zo kom ik via
een enquête bij het Heidehuus terecht. Door de corona nu eigenlijk een beetje een ongelukkige en ongezellige tijd om nieuwe mensen te ontmoeten. Maar veel van jullie ken ik
al en de rest komt vanzelf als het weer kan.

OPZETTEN LEESCLUB
Helaas kunnen we nog geen datum voor een bijeenkomst plannen i.v.m. de corona
maatregelen , zodra er weer meer mogelijk is kunnen we van start gaan.
De bedoeling is dat degenen die mee willen doen met de leesclub in elk geval het
gratis boek van de bibliotheek lezen zodat we al een beginpunt hebben . Met hulp
van de bibliotheek kunnen we de leesclub dan verder vorm geven .

Cadeau van de bibliotheek
Een goed boek brengt gesprekken op gang en verbindt lezers met elkaar. In november leest heel Nederland
daarom één boek: Het zwijgen van Maria van Judith Koelemeijer. Elke familie heeft zijn verhalen. In Het zwijgen van
Maria Zachea vertellen twaalf broers en zussen het ware verhaal van hun familie. Deze literaire non-fictie van Judith Koelemeijer
krijg je in november cadeau van de bibliotheek.

Het zwijgen van Maria Zachea
De oude moeder heeft een hersenbloeding gehad en hult zich sindsdien in een mysterieus stilzwijgen. Ze wordt verzorgd door haar
twaalf kinderen. Wat weten die kinderen van hun moeder? Wat weten ze eigenlijk van elkaar? Hoe kijken ze terug op hun gezamenlijke jeugd in de jaren vijftig en zestig? Met hun familiegeschiedenis ontvouwt zich de geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw.
Judith Koelemeijer (1967) debuteerde in 2001 met Het zwijgen van Maria Zachea, waarmee zij de NS Publieksprijs won en waarvan
meer dan 300.000 exemplaren werden verkocht. Ook haar volgende boeken, Anna Boom en het autobiografische Hemelvaart, werden bestsellers. Sinds een aantal jaren werkt zij aan de biografie van Etty Hillesum.
Judith Koelemeijer woont in Amsterdam met haar man en twee kinderen.

Meedenkers gevraagd!

Er komt een dag dat het corona virus dusdanig onder controle is dat het “normale” leven
weer opgepakt zal kunnen worden. Hoe lang dat gaat duren is op dit moment helaas niet
te voorspellen.
Toch willen wij alvast vooruit kijken en ideeën uitwerken voor activiteiten die dan weer
georganiseerd mogen worden in het Heidehuus.
Zo is er onder andere het idee om een “escape room” te organiseren voor zowel
volwassenen maar ook voor de jeugd vanaf 9 jaar.
Escape rooms zijn in korte tijd erg populair geworden. Escape rooms zijn activiteiten
waarbij je als groep in een “room” wordt opgesloten. Het is de bedoeling binnen een
bepaalde tijd hieruit te ontsnappen (“escape”) door middel van het oplossen van een
heleboel raadsels en puzzels. Stap voor stap worden er aanwijzingen gevonden en
gewonnen, waardoor uiteindelijk de oplossing gevonden wordt om te ontsnappen.
Wie vindt het leuk om mee te denken en te helpen dit idee verder uit te werken zodat te
zijner tijd ook daadwerkelijk een escaperoom activiteit in het Heidehuus plaats kan
vinden?
Reacties graag vóór 1 december naar marleenbaakman@live.nl

