Nieuwsbrief
Januari 2018
Dit is de eerste nieuwsbrief van Ons Raadhuis. Hiermee houden wij jullie op de hoogte van
ontwikkelingen en zaken die we niet in de weekprogramma’s kwijt kunnen.

We gaan van start
met iedereen een
gelukkig nieuwe jaar
toe te wensen.

Koffie-ochtend
Wisten jullie dat er elke woensdag koffie-ochtend is? Je kunt zo binnenlopen voor een heerlijke kop
koffie en een praatje. Als je tussen 10.30 en 11.30 komt heb je de grootste kans op een ontmoeting
met anderen. Je kunt natuurlijk ook samen afspreken.
Strippenkaart
Met ingang van 1 januari is de prijs van een strip, en dus ook van een strippenkaart, verhoogd.
We verkopen nu strippenkaarten van 5 en 10 strippen en die kosten respectievelijk 15 en 30 euro.
Voor mensen met een Gelrepas blijven de prijzen uit 2017 gehandhaafd.
Cadeaubonnen
Wij verkopen ook strip-cadeaubonnen. Leuk om aan een vriend, vriendin, buurvrouw, broer of zus te
geven. Dat helpt ze misschien over de drempel van Ons Raadhuis. Of attendeer je kinderen er op,
want ik deze tijd van 'ontspullen' is dit een prachtig cadeau waar je echt wat aan hebt. Niet weer een
vaas, een gezellig kussen of een handigheidje voor de keuken. Nee, een strippen-cadeaubon voor
Ons Raadhuis! Er zijn cadeaubonnen van 4, 10 en 20 strippen en ze zijn verkrijgbaar bij 'de kassa',
het tafeltje waar je ook de strippenkaart af laat stempelen en nieuwe kaarten koopt.
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Werkgroep Bibliotheek en Ons Raadhuis
Sinds de bibliotheek uit het centrum van Velp is verdwenen, komen er veel minder ouderen bij de
bibliotheek. Wij horen dat jullie dat jammer vinden en dat horen we ook van de bibliotheek. Daarom
gaan Ons Raadhuis en Bibliotheek Veluwezoom samenwerken. We gaan kijken of we een
servicepunt voor de bieb kunnen gaan herbergen en misschien een uitleenkast organiseren. Om
goed aan te sluiten bij jullie wensen, willen we voor het overleg met de bibliotheek een werkgroep
starten. Wie van jullie heeft belangstelling voor deelname aan deze werkgroep? Geef je
belangstelling door aan Irma of Thea.
Cursus smartphone en tablet
Op 21 februari start een nieuwe cursus 'Gebruik smartphone en tablet'. Deze cursus wordt gegeven
door Aldert Doelen van iPad4Senior (www.iPad4Senior.nl) een organisatie die veel ervaring heeft met
cursussen over ICT aan 65+. Aldert heeft in november al een serie lessen gegeven en mensen
waren er tevreden over.
Het gaat om een cursus van 6 lessen van 90 minuten en de kosten zijn 10 euro voor iPad4Senior
plus 1 strip voor Ons Raadhuis. De lessen zijn op woensdagochtend. Van 10.00-11.30 uur voor de
groep met IPhone of IPad (Apple) en van 11.30 - 13.00 uur voor de andere merken.
Binnenkort hangt er een formulier op het bord zodat je je kunt aanmelden.
Digitaal betalen
Zodra we alle apparatuur aan de praat hebben, kan er digitaal betaald worden. Dat zal snel het
geval zijn.
Boekje geraniums en dank RIQQ
Eind vorig jaar verscheen het boekje ‘Van achter naar voor de geraniums’. Deze prachtige uitgave
met 'Overpeinzingen, tips, anekdotes en poëzie uit Ons Raadhuis', gemaakt door Raadhuisbezoekers is nog steeds te koop voor 5 euro. Het is te koop in Ons Raadhuis en ook in de
boekhandels Read Shop en Janssen & De Feijter en in Studio eigenzin.
En we willen nogmaals RIQQ (Rhedense Instelling voor Kunst en Cultuur) bedanken voor de
subsidie die ze ons hebben toegekend waardoor we dit boekje hebben kunnen maken.
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