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Maart 2023 
 

Deze maand een korte nieuwsbrief met de laatste wetenswaardigheden over Ons Raadhuis. 
 

 
15 maart Elisabethzaal stembureau 
Dit jaar hebben we weer verkiezingen en wel die voor de Provinciale Staten en Waterschap. 
Net als vorig jaar is de Elisabethzaal stemlokaal. Dat betekent dat op woensdag 15 maart alle activiteiten in de 
Elisabethzaal komen te vervallen. We leveren die dag een grote bijdrage aan het democratisch proces van 
ons land. En we zullen het niet nalaten stemmers uit te nodigen om eens te komen kijken in Ons Raadhuis en 
een lekker bakkie mee te pikken.  
 
 
 

Nieuwe vrijwilligers 
De oproepen voor nieuwe vrijwilligers voor bij het warme eten hebben heel wat opgeleverd. Er zijn twee 
afwassers en vier serveerders bij en dat is fantastisch. Maar omdat we naar maandag gaan uitbreiden kunnen 
we nog meer mensen gebruiken. 
Daarnaast zijn we op zoek naar een viertal gastheren dan wel gastvrouwen onder andere voor de 
maandagmiddag en woensdagmorgen.  
We zijn heel blij met onze nieuwe gastheer op vrijdagochtend, Iwan Verwey.  
 
 
 

Schilderen 
Op dinsdag 21 februari is de begeleiding bij het schilderen 
overgenomen door Teun de Weger. Suzan Spoelstra gaan we 
terugzien in projecten die ze bij ons komt doen.  
Teun de Weger is kunstenaar en was creatief therapeut tot aan zijn 
pensioen. Hij heeft veel ervaring in het lesgeven. Zijn ervaring met 
schilderen is vooral in het maken van portretten, landschappen en 
abstract. Zie de afbeelding van een schilderij van een slapend 
kleinkind van Teun. Teun wil iedereen in haar of zijn eigen proces 
begeleiden en vindt het leuk om dit samen met jullie, de 
deelnemers, te ervaren. 
 
 
 

Stoelen 
Onze stoelen zijn stevig, robuust, niet wankel. Veel mensen kunnen er lekker in zitten. En we hebben 
allerhande kussens waarmee je met wat correctie links en rechts rond de heupen en onder de billen toch 
lekker kunt zitten. Alleen glijden ze niet makkelijk over onze vloer en dat is een minpunt. We hebben het al 
geprobeerd met allerlei soorten viltjes maar het werkt niet. Maar we hebben een geweldige tip van een ex-
leraar die bekend is met deze stoelen: tennisballen onder de poten. Dat willen we graag eens uitproberen. Kan 
iemand ons aan een stuk of 12 tennisballen helpen?  
 
 
 


