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Vanuit het Bestuur
Helaas heeft Edwin Bosman besloten om zijn functie als beheerder per 1 januari neer te
leggen. Hij wil graag meer commerciële activiteiten, zoals feestjes en catering ,ook voor
mensen buiten de regio.
Het beleid van het bestuur is vooral gericht op meer activiteiten, passend bij een
buurthuis. De beperkte ruimte om feestjes te geven wil het bestuur reserveren voor de
bewoners van Halle Heide, Halle en Halle Nijman ,temeer dat daar ook de vergunning op
gebaseerd is en alle werk door vrijwilligers wordt gedaan.
Gelukkig wil Edwin nog wel mee werken aan de organisatie van verschillende activiteiten
zoals Halloween en Heel Heide bakt.
Als beheerder heeft Edwin veel werk verzet en daar zijn we hem dankbaar voor.

Uitdagend vrijwilligerswerk in het Heidehuus!
We hebben vacatures voor 2 beheerders die samen met 3 andere beheerders de
verhuur van ruimten voor activiteiten, feesten, enz. begeleiden.
In deze functie werk je samen met veel diverse mensen in een ontspannen sfeer.
Heb je interesse, meld je dan aan op info@heidehuus.nl voor een gesprek met het
bestuur.

Het Heidehuus en duurzaamheid.
Het energieverbruik in het Heidehuus is hoog, door de vele activiteiten en alle
bedrijvigheid. Een deel daarvan is op te vangen met de zonnepanelen maar dit is niet genoeg.
Het Heidehuus kan echter niet meer zonnepanelen op het dak plaatsen omdat dit niet past
bij de aansluiting van het elektriciteitsnet. Deze heeft onvoldoende capaciteit.
Vandaar dat we daarom in zee zijn gegaan met het duurzaamheidsproject in Zieuwent.
We hebben 20 zonnepanelen ingekocht in de coöperatie “Zonnig Zieuwent”.
Dit project loopt vanaf december 2020.
Met deze investering hopen we duurzaam in onze energiebehoefte te kunnen voorzien.

Ook hebben we afgelopen jaar geïnvesteerd in een bulkopslag voor de pelletkachel.
Het scheelt de beheerders veel werk om niet, afhankelijk van de kou, om de 1 a 2 dagen het
reservoir bij de kachel te moeten vullen.
Het kan nu om de 8 dagen.

Sinterklaas coronaproof op
bezoek bij het Heidehuus.

Na het zoeken van de
gluurpietjes kreeg elk
kind een cadeautje en
pepernoten

DE INSCHRIJVING KUNST4DAAGSE BRONCKHORST 2021 IS GEOPEND.
De werkgroep van de Kunst4Daagse Bronckhorst is begonnen met het organiseren van de
kunstroute van het komend voorjaar en roept geïnteresseerden op zich aan te melden. In
2021 is de route vanaf Hemelvaartsdag 13 mei tot en met zondag 16 mei.
Door Corona maatregelen is de 14 e editie helaas verschoven.
De werkgroep gaat uit van het positieve en schat de kans groot dat de route het komend
jaar, met in acht neming van de dan geldende maatregelen, wel door zal gaan.
Het Heidehuus kan één van de locaties zijn waar kunstenaars die zelf geen expositieruimte
hebben 4 dagen lang hun werk kunnen laten zien. Binnenkort gaat de inschrijving van start en
we willen graag alle kunstenaars in en rond de Heide oproepen om mee te doen.
Wie vorige edities van de kunst4daagse al meedeed krijgt “automatisch” een
uitnodiging. Anderen kunnen zich melden via de website van de werkgroep .
Mocht je nog vragen hebben kun je terecht bij 2 leden van de werkgroep,
Sigrid Verbruggen, sigrid@lichtstreken.nl of Jos van der Haar,
jos@squarecircle.nl
De Kunst4daagse is een boeiende kunstroute met een groot aantal kunstenaars uit de regio,
door het prachtige afwisselde landschap van de gemeente Bronckhorst.
De kunstenaar, amateur of professioneel,
presenteert deze dagen zijn werk en
is ook tijdens de expositie aanwezig
om er iets over te vertellen en soms te demonstreren.
Er is zijn zeer uiteenlopende technieken en kunstuitingen te zien, van hyperrealistisch tot
abstract, alles is vertegenwoordigd. Denk aan beelden in hout, steen of metaal. De teken -en
schilderkunst, fotografie, werk in keramiek, textiel en leer. Maar ook ambachtelijke
technieken als (edel)smeden en grafiek en het werk in glas en metaal. Galeries en
kunstenaarsgroepen en zijn ook opgenomen in de route.
Het inschrijven gaat via de website onder het kopje meld me aan.
www.kunst4daagsebronckhorst.nl.
Let op; de inschrijving sluit op 15 januari.
Voor een indruk van de routes en deelnemers
van het afgelopen jaar verwijzen
we graag naar de website.

OPZETTEN LEESCLUB
Helaas kunnen we nog steeds 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.

Dankzij de sponsors hebben we al een paar jaren
een mooie kerstboom voor het Heidehuus

