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In deze Nieuwsbrief ligt het accent op de nieuwe activiteiten in dit nieuwe jaar. En maken jullie 
kennis met ‘Activiteiten in de wachtkamer’.  
 
 

Fout rekeningnummer en betalingen niet gelukt 
 
Maar eerst helaas toch een mededeling van financiële aard. Alle deelnemers (van wie wij de gegevens 
hebben) kregen een brief thuis over de wijzigingen van de tarieven.  In die brief is een fout gemaakt in het 
bankrekeningnummer van Stichting Ons Raadhuis. Het juiste rekeningnummer is NL 10 RABO 0308 1801 27.  
 
In januari heeft de RABO, zonder dat we dat wisten, iets veranderd aan de software op het pinapparaat. 
Enkele betalingen die van maandag 6 tot en met woensdag 8 januari zijn gedaan blijken achteraf niet gelukt. 
Wilt u kijken op uw bankafschrijvingen of het bedrag is afgeschreven? 
 
 

Jolanda Stellingwerff nieuwe activiteitencoach 

 
Op maandag 6 januari is Jolanda Stellingwerff gestart 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 1 onze docent Tai Chi, later 
ook meditatie, klankconcert en nu ook wandelen, de gelegenheid als 
activiteitencoach aan de slag te gaan. Haar werkdagen zijn maandag 
en woensdag, zodat ze voorlopig ook alle lessen op dinsdag en 
donderdag kan blijven geven.  
 
 

Internetcafé 
 
• Hoe kom ik terug bij mijn recept? 

• Waar is mijn spelletje ‘patience’ gebleven?  

• Wat moet ik met deze mail?  

• Wat is een ‘PUK-code’?  
 
Met al dit soort vragen kun je terecht bij het Internetcafé van Ons Raadhuis op woensdagmiddag.  Vrijwilliger 
Ludwin Budde is aanwezig om te helpen, vrijwilligers die willen, mogen aansluiten. 
Iedereen die een vraag heeft over gebruik van tablet of smartphone is van harte welkom, elke woensdag van 
14.00 – 15.30 uur in de Mariazaal. Voor de spelregels, zie flyer of de website. 
 
 
 


