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Posbank-kerstwandeling 
 
Op zaterdag 21 december is de tweede Posbank-kerstwandeling die georganiseerd wordt door Rotary 
Rheden–Rozendaal. Het is een leuke wandeling op de Posbank met langs de route een vijftal kleine 
voorstellingen. Deelname kost 7 euro maar mensen mogen meer betalen. Dat extra geld komt ten goede aan 
drie goede doelen. En één van die doelen zijn wij, Ons Raadhuis!   
Het lijkt ons een heel leuk idee om zo samen de kerstvakantie in te gaan.  
De wandeling is picobello georganiseerd. Je moet zelf naar de parkeerplaats van de Posbank komen. We 
kunnen samen rijden. Daar ga je met de bus naar het hoogste punt. Daarna loopt een groep van 25 mensen 
naar beneden langs vijf kleine kerstvoorstellingen. We lopen alleen maar naar beneden!  
We eindigen bij de schaapskooi. Daarna weer met de bus naar de parkeerplaats.  
Je kunt je inschrijven op de lijst in Ons Raadhuis. We hebben nu een groep aangemeld van tien personen  
voor de wandeling van 11.30 – 12.30 uur. Als er meer mensen mee willen, kunnen we nog meer mensen 
aanmelden. Maar laat dat snel weten dan komen we samen in een groep van 25.   
Voor meer informatie zie de flyer van de Posbank-kerstwandeling. Of kijk op www.posbankkerstwandeling.nl  
 
 

Tip: eet samen! 
 
Ietje Sans en Aleid Tersluis organiseren eerste kerstdag, woensdag 25 december, een etentje voor tien 
personen. De inschrijflijst hangt op ons Vraag & Aanbod-bord.  
Als jullie aandrang voelen om ook zoiets te ondernemen: DOEN! Leg wat eten bij elkaar of bestel samen 
Chinees. Het hoeven geen vier-sterren-maaltijden te zijn.    
 
 

2 januari 2020 weer open voor koffie en spelletjes 
 
Ook dit jaar zijn we weer gesloten met de kerst. De sluiting is van maandag 23 december tot en met 
woensdag 1 januari. Op 2 januari gaat het touwtje weer uit de deur. Die dag is er nog geen activiteitenrooster 
evenals de volgende dag vrijdag 3 januari. Maar jullie zijn wel welkom voor koffie, thee, lunch, de krant, 
tijdschriften, de buurtbieb en spelletjes.  
Vanaf maandag 6 januari gaat het gewone activiteitenrooster weer van start.  
 
 

Soeria Canta op nieuwjaarsreceptie van de gemeente Rheden 
 
De gemeente geeft op maandag 6 januari vanaf 19.30 uur een nieuwsjaarsreceptie in het Rijnstate ziekenhuis 
in Velp. De receptie is voor alle inwoners van Velp. De  gemeente heeft Soeria Canta gevraagd voor een klein 
optreden tijdens het officiële deel van de receptie. En daar hebben ze natuurlijk JA tegen gezegd.     
 
 

Nieuwe activiteitencoach in het nieuwe jaar  

 
En op 6 januari start Jolanda Stellingwerff als nieuwe activiteitencoach. Joziene Teeuwsen was blij met de 
baan voor twee dagen activiteitencoach, maar heeft ons altijd laten weten dat ze op zoek was naar een baan 
voor vier dagen. En die baan vond ze veel eerder dan iedereen, inclusief haarzelf, voor mogelijk had 
gehouden. Nu krijgt Jolanda Stellingwerff, al vanaf dag één onze docent Tai Chi, later ook meditatie, 
klankconcert en nu ook wandelen, de gelegenheid als activiteitencoach aan de slag te gaan. Haar werkdagen 
worden maandag en woensdag zodat ze voorlopig ook alle lessen kan blijven geven. Irma Smeenk gaat op 
donderdag werken.  
 
 

Fijne kerst allemaal en een mooi begin van het nieuwe jaar 
 
 

Als u deze nieuwsbrief voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar info@onsraadhuis.com 
 


