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Even voorstellen
Hoi, ik ben Mariëlle Hoogeboom en vanaf 1 juni officieel een van de activiteitencoaches van Ons Raadhuis. Ik
ben al een paar keer geweest en wat voelt deze werkplek als een warm bad, een thuis. Wat een gezelligheid
kent Ons Raadhuis.
Maar goed, ik stel me dus even voor…
Ik ben 46 jaar en jarig in januari, ik ben getrouwd met Marcel en samen hebben
wij één kind, Zoë. We wonen in het ‘mooie’ Westervoort. Maar eigenlijk ben ik
een Arnhems meisje.
Ik heb al best wat verschillende werkplekken gehad, hiervoor was ik
activiteitenbegeleider in het Lorentzhuis op een afdeling met mensen met
dementie. En daarvoor werkte ik op een dagbesteding voor ouderen in Lobith.
In mijn vrijetijd ben ik graag creatief bezig met haken, fotografie, kleding maken
en mixed media. Mixed media is een hobby waarbij ik allerlei technieken en
materialen door elkaar gebruik en daarvoor heb ik een soort van atelier bij mij
thuis. Naast alle creatieve uitspattingen vind ik het heerlijk om lekker buiten koffie
te drinken, ook als het wat kouder is! En ik hou van lezen…
Mocht je nog meer willen weten? Ik ben op woensdag en donderdag aan het
werk in Ons Raadhuis en onder het genot van koffie vertel ik je graag meer.
Natuurlijk ook erg nieuwsgierig naar wie jullie zijn, tot snel! Liefs Mariëlle

Ooggetuigen
De Geraniumschrijvers zijn weer bezig geweest! Op vrijdag 24 juni
wordt het boek ‘Ooggetuigen’ gepresenteerd. Het boek is een
onderdeel van het 6-jarig jubileum van Ons Raadhuis. De presentatie
van het boek is van 14.00 tot 15.15 uur. Daarna is het feest met
livemuziek van Duo Retired. De flyer met het precieze programma
volgt nog.
Het is alweer de derde uitgave van de Geraniumschrijvers. Het boekje
‘Van achter naar vóór de geraniums’ was de eerst uitgave. Daarna
verscheen een poëziealbum met de naam ‘Dichter op de koffie’. En
dan nu het boek ‘Ooggetuigen’.
In het voorjaar en de zomer van 2020 tijdens de lockdown, hadden vijf
schrijfsters elke donderdagmiddag een conference-call met Hanneke
Beld, de begeleidster van de schrijfprojecten. Ze lazen elkaar de
verhalen voor die ze geschreven hadden aan de hand van de vragen
die Hanneke gemaild had. Het ging om vragen als ‘Hoe kwam je aan
je eerste baan?’, ‘Heb je een generatiekloof ervaren met je ouders?’,
‘Hoe informeerde je jezelf over de actualiteit?’, ‘Wat is jouw ideale
maatschappij?’ en ‘Wat zou je doen als je nu jong was?’
De antwoorden zijn oorspronkelijk geschreven voor scholieren om
aan te sluiten bij maatschappijleer. Om met jongeren en ouderen
samen te kunnen praten over hoe zij onze samenleving ervaren. De coronacrisis duurde langer dan gehoopt
en het scholierenplan heeft nog geen doorgang kunnen vinden.
Het project is door de inzet van de schrijfsters doorgerold tot en met nu. Dankzij hun inzet en het vertrouwen in
de goede afloop is er nu wel een boek met mooie, eerlijke en waardevolle verhalen over henzelf, hun kijk op
de samenleving en hun rol en drijfveren daarin.
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