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Vlak voor de Pasen nog een Nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes. 

 
 

Pasen 
Volgende week is er Paasstol bij de koffie. Deze keer geen vrijwilliger 
aan de deur met een tasje, maar iets kleins over de post. We wensen 
iedereen een fijn, ingetogen en zonnig Pasen.   
 

Borging Ons Raadhuis 
Op 1 januari zijn we met Ons Raadhuis een project gestart met de titel 
‘Borging Ons Raadhuis’. We hebben hiervoor subsidie van de 
Nederlandse organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Innovatie 
‘ZonMw’ gekregen. Met dit project hebben we anderhalf jaar de tijd om 
een aantal zaken voor elkaar te krijgen.  
 
Het gaat om zes ‘zaken’: 
1. Tegengaan eenzaamheid  
2. Optimaliseren van het activiteiten-aanbod en een thuisvorm van (zo 

mogelijk) elke activiteit realiseren. 
3. Verbreden financiële basis van Ons Raadhuis. 
4. Ons Raadhuis landelijk onder de aandacht als inspirerend voorbeeld voor een tussenvoorziening. 
5. Optimaliseren van de communicatiemix en beoordeling of we de privacy goed regelen. 
6. Samenwerking regelen met organisaties in het ‘Sociale Domein’ zoals bijvoorbeeld STOER, Mantelzorg en 

Vrijwillige Thuiszorg, Incluzio en Dorpscoaches.  
 
We zijn op zoek naar mensen die deel willen nemen aan of de projectgroep of aan de meedenktank.   
 
Projectgroep 
We gaan werken met een projectgroep die eens in de drie maanden bij elkaar komt om te bepalen of we op 
koers liggen. We willen in deze projectgroep graag een of twee deelnemer-leden, die eens in het kwartaal de 
tijd nemen om in levende lijve of digitaal aan een projectgroepvergadering deel te nemen.  
 
Meedenktank 
De bedoeling van de ‘thuisvorm’ bij het ‘optimaliseren van het activiteiten-aanbod’ van dit project is dat 
mensen die een periode niet naar Ons Raadhuis kunnen komen op een of andere manier toch nog deelnemen 
aan een activiteit. Bijvoorbeeld door een thuisvariant als een kleurplaat thuis kleuren of een schrijfopdracht 
thuis maken. Maar ook door een activiteit te streamen zodat je er thuis tóch bij bent. 
Voor dit onderdeel willen we graag een meedenkgroep instellen van een aantal deelnemers, vrijwilligers en 
docenten.  
  
Als je belangstelling hebt voor één van deze taken, geef het aan ons door. Dat kan door te bellen naar Ons 
Raadhuis (026-8449140) of naar Irma (0617040289). Of geef  het door aan Thea of Jolanda of mail naar 
info@onsraadhuis.com of i.smeenk@onsraadhuis.com. 

 
 


