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Toneelgroep Ons Raadhuis  
 
Voor iedereen die een keer mee wil doen aan een toneeluitvoering is wat Guido Popeyus vanaf februari wil 
gaan doen een aanrader. Hij wil aan de slag met een groep om een kleine voorstelling in elkaar te zetten. Die 
zal in mei worden uitgevoerd. De toneelscènes putten jullie uit eigen leven.  
De toneelles-oefeningen van Guido in de afgelopen vier maanden hebben al veel materiaal opgeleverd. Op 29 
januari is van 14.00 tot 15.45 uur een kennismakingsbijeenkomst. Voor iedereen die er over denkt mee te 
gaan doen of er eerst meer van wil weten. Op woensdag 12 februari gaat de groep echt van start.   
 
 

Mindfulness thema ‘Acceptatie en aanvaarden’ 
 
Marga Zoethout geeft al ruim twee jaar cursussen en trainingen rond Mindfulness in Ons Raadhuis. De ene 
keer een basiscursus, de andere keer een verdieping. Op 13 februari start zij met de acht-weekse training 
Mindfulness (55+) rond het thema Acceptatie en Aanvaarden. 
Het is een waardevolle aanvulling op de basistraining mindfulness, maar kan ook gevolgd worden als je nog 
geen ervaring hebt met mindfulness. De training is op donderdagmorgen van 11.15 – 12.15 uur en start op 13 
februari. Op donderdag 30 januari 11.15 – 12.15 uur is een informatie- en kennismakingsmakingsbijeenkomst.  
 
 

Wat houdt mij bezig? 

 
Op donderdag 23 januari start de zesdelige serie ‘Wat houdt mij bezig’ die gegeven zal worden door Leentje 
den Boer en Emma Klarenbeek. Leentje heeft veel ervaring met deze aanpak. Je gaat de eerste bijeenkomst 
op zoek naar wat je zo bezighoudt. Denk dan aan zaken als ‘Hoe ziet mijn toekomst eruit?’ of ‘Wat is er nog te 
kiezen?’ of ‘Durf ik nog te dromen?’ De vijf bijeenkomsten erna ga je met de groep aan het werk met eigen 
ervaringen door het bespreken van een gedicht, een schilderij, een boek, een film. En op de laatste 
bijeenkomst wordt er gekeken naar wat er nu gebeurd is met de vraag die je zo bezighield.  
Wil je er meer van weten? Kom dan eerst naar de informatiebijeenkomst op donderdagmiddag 16 januari van 
14.00 tot 15.00 uur.  
 
 

Activiteiten in de wachtkamer 
 
Er zijn ook activiteiten die nog niet gestart zijn omdat we op zoek zijn naar deelnemers of naar docenten of 
begeleiders. Voor deze activiteiten hebben we nu ook plaats gemaakt op de site bij  ‘Activiteiten in de 
wachtkamer’. Als je weet van mogelijke deelnemers of een mogelijke docent, of zelf belangstelling hebt, laat 
het ons weten via info@onsraadhuis.com. Een voorbeeld van een ‘wachtkamer-activiteit’ is een tweede 
poëziegroep. Daar wordt om gevraagd, omdat onze huidige poëziegroep ‘Divers’ vol zit. Er staan drie mensen 
op de wachtlijst. We zijn op zoek naar een docent dan wel begeleider. 
 
 

Kookteam en kookdata 

 
Het komend half jaar zal er vrijwel elke week op één van de vijf dagen een warme lunch bereid worden. Er zijn 
zes kookteams die daarvoor zullen zorgen. In de weekschema’s is te zien op welke dag van de week de 
warme lunch ‘valt’. De warme lunch bestaat uit een hoofdgerecht en een klein toetje en kost twee strippen 
(7,00 euro). Er mag voor een tweede ronde opgeschept worden. Als er nog over is kunnen porties tegen 
betaling van 1 strip mee naar huis genomen worden.  
 
 

Varia 
 
En dan zullen er de komende maanden bovenop het vaste rooster weer allerlei zeer gevarieerde activiteiten 
langskomen. Zoals een optreden van het harpgezelschap ‘Na Cailini’. 'Een uurtje natuur' bij de 
vrijdagmiddagborrel door John Jansen van Galen en Henk Ruseler. En een Voorlees-instuif tijdens de 
Boekenweek. Hou de agenda goed in de gaten. 
 

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


