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Lezingen Nijmegen ‘Oud Geleerd Oud Gedaan’ op papier 
Vorig jaar hebben Gert-Jan Hendriks, Nessa Ikani en Floortje Janssen van de Nijmegen Universiteit afdeling 
klinische psychologie een viertal lezingen over angststoornissen en depressieve klachten bij ouderen 
gegeven. Deze lezingen waren buitengewoon druk bezocht. Zoals destijds beloofd  is de samenvatting van de 
lezingen op papier gezet en kopieën ervan zijn bij ons te krijgen.  
 
 
 

Spullenlijst 
Er zijn regelmatig organisaties en verenigingen die ons als goed doel willen steunen. Zij geven het liefst steun 
‘in natura’ door iets voor ons te doen dan wel iets te geven. Dan krijgen we graag iets waar we behoefte aan 
hebben. Zoals een tweede afvalbak in de keuken, een dertigtal extra dessertlepels, vier drempelhulpen of 
twee extra handdoekendispensers. Voor de vraag ‘wat hebben jullie nodig’ hebben wij nu de ‘spullenlijst’ 
gemaakt. Die hangt in de Mariazaal bij de aankondigingen en staat op onze site. Misschien heb je iets wat we 
nodig hebben wel zelf thuis liggen!   
 
 
 

Sjoelcompetitie 
Op donderdagmiddagen 16 maart en  13 april organiseert Bianca Berkhout van 13.30 tot 15.30 uur een 
sjoelcompetitie. De hoofdprijs is een vier-strippen-kadokaart! De tweede prijs is een tegoedbon voor een gratis 
warme maaltijd en een gratis lunch.  
En de derde prijs is een tegoedbon voor een warme maaltijd.  
Schrijf je in en doe mee!  
 
 
 

Eerstvolgende sluiting Ons Raadhuis  
Op vrijdag 7 april en maandag 10 april zijn we gesloten vanwege Pasen.  
Op donderdag 27 april, Koningsdag, zijn we ook dicht.   
En de eerste week van mei, maandag 1 mei tot en met vrijdag 5 mei, houden we zoals elk jaar mei-vakantie. 
 
 
 

Nieuwsbrief april     
De uiterste datum voor het inleveren van kopij voor de volgende Nieuwsbrief is vrijdag 17 maart. 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwbrief digitaal ontvangen 
Willen jullie de Nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen? 

Stuur dan een mail naar info@onsraadhuis.com. 
Wat ons betreft graag, daar geven wij de voorkeur aan. 


