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2020 was door corona een bijzonder jaar voor Ons Raadhuis. Wij bleven gesteund door 

sponsoren en fondsen en we willen ze daar hartelijk voor bedanken.  

 

Sponsors 

 
 

Fondsen 
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Inleiding 
 
 
Voor u ligt het verslag van Ons Raadhuis over het jaar 2020.  
Ons Raadhuis is een centrum waar 55+ers elkaar ontmoeten en actief kunnen deelnemen aan 
uiteenlopende activiteiten en creatieve bezigheden. Het is een tussenvoorziening voor ouderen, die 
op zoek zijn naar zingeving en levensvreugde. Het is ook een plaats waar professionals en vrijwilligers 
zich met enthousiasme en geduld inzetten om voor alle betrokkenen een thuisgevoel te creëren.  
 
2020 was een bijzonder jaar.  
Omdat we tot aan de tweede week van maart in vliegende vaart verder gingen waar we in december 
2019 gebleven waren.  

• We startten het jaar met zes kookteams van 3 deelnemer-vrijwilligers van gemiddeld 75 jaar die 
tot aan eind juli ingeroosterd waren om bij toerbeurt eens per week een warme lunch te 
bereiden voor maximaal 20 gasten.  Tot en met de week van 13 maart, week 11, waren er elf 
warme lunches bereid door de kookgroepen.  

• Zorgden een optreden van Sweet Sixtie (twee ‘Tina’s’  met beiden een Indische achtergrond) op 
het Open Podium op vrijdag 10 januari en een optreden van harpgezelschap Na Cailinie op 31 
januari ervoor dat we op twee vrijdagen zo vroeg in het jaar al weer de grens van meer dan 100 
bezoekers op één dag passeerden.  

• We hielden op dinsdag 18 februari een avond voor de 22 gastheren en gastvrouwen, een avond 
voor een uurtje afstemming van afspraken en daarna een uurtje voor gezelligheid.  

• We hielden op vrijdag 6 maart een avond voor onze 73 vrijwilligers waarvan er die avond tegen 
de 60 aanwezig waren. We presenteerden alle vrijwilligers met foto, naam en activiteit en dat 
maakte veel indruk op alle aanwezigen. En zorgde voor een onuitgesproken gevoel van 
saamhorigheid.  

• Hadden we in de week van 2 maart 35 verschillende activiteiten in de aanbieding. 

• Namen de deelnemersaantallen weer toe en bereikten we in de eerste twee maanden van het 
jaar een deelnemersaantal van gemiddeld 365 per week.  

 
 
En toen barstte de corona-crisis los. 
 
Van de 52 weken zijn we er 14 gesloten geweest vanwege een lockdown.  
Na de eerste lockdown gingen we een maand open voor alleen maar onze vrijwilligers. Om weer op 
gang te durven komen. Om Ons Raadhuis corona-proof in te richten. Om de hygiëneregels handen en 
voeten te geven. En om een andere organisatie op te zetten. 
 
We waren een centrum waar de deur altijd open staat en iedereen op elk gewenst moment binnen 
kan vallen. De aantallen deelnemers per activiteit waren in de regel niet begrensd. De corona-crisis 
dwong ons een centrum te worden waar mensen zich van te voren moeten aanmelden voor een 
activiteit, voor de lunch of voor de koffie.  Een plek waar je niet meer zomaar binnen kunt komen en 
er voor elke activiteit een maximum aantal deelnemers werd bepaald.  
En deze maxima varieerden met de veranderende corona-maatregelen van de overheid.  Zo 
veranderde bijvoorbeeld het maximum aantal deelnemers bij de activiteit Bewegen Maar van 
normaal gemiddeld 20 deelnemers eerst naar acht en uiteindelijk naar vier deelnemers.  
 
Verder raakten we een activiteitenruimte kwijt omdat we er geen 1,5-meter afstand konden 
organiseren. Dat betekende dat we minder activiteiten konden aanbieden.  
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De huiskamer waar activiteiten plaatsvonden als de vrijdagmiddagborrel, live-optredens en open 
podium, werd nu ingericht voor koffiebijeenkomsten voor maximaal 8 deelnemers. Ook dat zorgde 
voor een afname van het aantal verschillende activiteiten.  
 
De corona-maatregelen hadden dus grote gevolgen voor het aantal aangeboden activiteiten. En ook 
voor de aantallen deelnemers aan activiteiten en bezoekers aan Ons Raadhuis.  
Daarnaast waren er minder kennismakingsgesprekken en intake-gesprekken met potentiële nieuwe 
deelnemers.  Lessen vielen soms uit omdat de docent of begeleider moest wachten op de uitslag van 
een corona-test van zichzelf of van een familielid, vriend of vriendin.  
 
Meebewegend met de ernst van de corona-golf namen vrijwilligers pauze van hun activiteiten in Ons 
Raadhuis. Daardoor stopten enkele activiteiten voor een periode. Zo is er sinds de lockdown geen 
schaken meer geweest.  
 
Ondanks de maatregelen hebben we veel voor elkaar weten te krijgen. En hebben we in de lockdown 
onze populatie telefonisch kunnen ondersteunen. We zijn er trots op dat er  in de maanden dat we 
activiteiten konden aanbieden nog zoveel mensen naar Ons Raadhuis kwamen. We boden ze 
blijkbaar het vertrouwen dat ze veilig aan activiteiten konden deelnemen. En dat ze daarom het 
besluit namen ondanks een ‘kwetsbare oudere’ te zijn op pad te gaan naar Ons Raadhuis. 
 
We hebben het afgelopen jaar gebruikt om de adresgegevens van onze huidige deelnemers volledig 
en kloppend te krijgen zodat we iedereen betrokken en geïnformeerd kunnen houden.  
We hopen dat we deze betrokkenheid, dit gevoel van erbij horen vast kunnen houden. Zodat we in 
2021 ergens halverwege als er weer wat kan, Ons Raadhuis ‘oude stijl’ weer kunnen opbouwen.   
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1 Ons Raadhuis 
 
 
Flexibele financiële aanpak voor deelnemers 
In Ons Raadhuis kunnen ouderen deelnemen aan een zeer uitgebreid aanbod van activiteiten. 
Deelnemers  betalen een eigen bijdrage in de vorm van een strip die in 2020 € 3,50 kostte. (Met 
ingang van 01-01-2021 is deze € 3,60 geworden). 
Elke activiteit kan met een strip betaald worden. Deze zijn te krijgen in de vorm van 5- of 10-
strippenkaarten. Gelrepas-houders hebben een eigen strippenkaart met strippen die door de 
financiële steun van de Gelrepas-regeling € 1,25 per stuk zijn.   
Mensen bepalen zelf wanneer ze komen en gaan en aan welke activiteit ze deelnemen. Niet komen 
betekent dat het niets kost.   
De deelnemers zijn blij met deze flexibele aanpak. Hun plannen worden regelmatig opeens gewijzigd 
door oproepen van het ziekenhuis, een plots opdoemende lichamelijke malaise, familie, vrienden of 
buren die hulp nodig hebben, crematies of begrafenissen of het weer waardoor het een risico is om 
op pad te gaan. Deze flexibele regeling is een belangrijke factor voor het succes van Ons Raadhuis. 
 
Tussenvoorziening 
Ons Raadhuis is een tussenvoorziening. Ons Raadhuis maakt het mogelijk dat mensen die niet meer 
voldoende mee kunnen met de activiteiten van clubs, verenigingen en buurthuizen, een plek vinden 
waar ze zich welkom voelen en waar ze weer naar behoefte kunnen halen en brengen. Er is geen 
indicatie nodig om deel te nemen, er is professionele begeleiding aanwezig en bezoekers houden zelf 
de regie over wanneer zij aan welke activiteiten willen deelnemen. De tussenvoorziening is zo 
genoemd omdat het mensen ontvangt die niet meer goed een plek vinden in de activiteiten van de 
sport- en gezelligheidsverenigingen en buurthuizen en voor wie een dagopvang (nog) niet aan de 
orde of gewenst is. 
 
Schaal geschikt voor monitoring 
Het lukt medewerkers en vrijwilligers van de 30-35 deelnemers per dagdeel te weten wat er speelt in 
het leven van deze deelnemers. Doordat er altijd een vaste, professionele kracht in Ons Raadhuis 
aanwezig is, kunnen mensen een handje geholpen worden en heeft deze professional de bezoekers 
‘in beeld’. Door het frequente contact (vaak minimaal wekelijks) kan gemonitord worden en kan er 
aan vroegsignalering en preventie gedaan worden. Als mensen enkele malen onaangekondigd niet 
verschijnen zoeken de activiteitencoaches contact, mits daar van tevoren toestemming voor is 
gegeven.  
In de lockdown-periodes zijn de medewerkers gaan bellen met de deelnemers om zo door te kunnen 
gaan met de monitoring en vroegsignalering. Maar in eerste instantie om te kunnen steunen en 
eventueel hulpvragen te kunnen beantwoorden (of doorverwijzen) over de onzekere periode die was 
aangebroken. 
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2 Bijdrage fondsen, subsidieverleners en sponsoren 

 
 
De bijdragen van fondsen, subsidieverleners en sponsoren worden gebruikt om zowel de directe 
kosten voor de activiteiten te betalen (kosten van materialen en vergoedingen voor docenten), als de 
indirecte kosten (huisvesting, onderhoud en inrichting, personeel, ICT, verzekeringen en financiële 
kosten). De meeste fondsen geven gerichte subsidies voor projecten en niet voor structurele kosten, 
terwijl juist structurele kosten gemaakt worden ten behoeve van de continuïteit van Ons Raadhuis. 
We zijn daarom extra blij met de structurele bijdrage van de gemeente Rheden, zowel wat betreft 
haar aandeel in de begroting als in de langjarige relatie met Ons Raadhuis.  
 
Projecten met fondsen als financier 
Het bestuur vraagt bij fondsen subsidies aan, zodat de bezoekers aan de activiteiten kunnen 
deelnemen waar ze om vragen. De activiteiten zijn verdeeld naar drie clusters, zie Tabel 1. De 
fondsen die in 2020 een financiële bijdrage hebben geleverd aan deze geclusterde activiteiten zijn: 
Stichting Doen, Provincie Gelderland, Kansfonds, Oranjefonds, Rhederhofbeheer, RCOAK, Prins 
Bernard Cultuurfonds, Dullerts-stichting-Nicolaï Broederschap en Fonds Sluyterman van Loo.   
Voor deze clusters zijn in totaal 7.559 keer activiteiten uitgevoerd door een deelnemer.  
 

Cluster 
 

Aantal deelnemers  Unieke deelnemers* 

Samen koken samen eten 
 

1294 75 

Kunst en Creatief 
 

1247 100 

Welness en Gezondheid  
Ontmoeten  

5029 219 

 
Totaal 

 
7570 

 
394 

 
Tabel 1 Overzicht van aantal deelnemers aan clusters activiteiten 
 
In 2020 zijn er twee lockdown-periodes geweest in Ons Raadhuis.  
Een van half maart tot en met mei. En een van twee weken in november. In deze weken werden er 
geen activiteiten aangeboden.  
Omdat de fondsen de projecten financieren, is het verzoek gedaan om een deel van de gelden door 
te mogen schuiven naar het nieuwe jaar. Daar hebben alle fondsen mee ingestemd.  
 
Sponsoren 
De volgende sponsoren leverden in 2020 een bijdrage:  

• Winkeliers en ondernemingen gaven ons korting: wijnhandel Appeldoorn, ICT-visie, Baktotaal, 
Bakker Borggreve, de Gelderlander, Lintsen Tentverhuur, FrankMa Webbouw en beheer.  

• Winkeliers en ondernemingen schonken producten: Peeze, Baktotaal, Zorgbelang Gelderland, UL 
International, Rabobank Arnhem, Bewonersvereniging Ulepas Velp.  

• Winkeliers en ondernemingen leverden een dienst: Jansen & de Feijter, Bruna Velp, praktijk 
Ouderengeneeskunde Bertholet, Loes Lijmbach Landschappen, ReVaBo Oosterbeek, Storm Velp, 
gemeente Rheden, Hezelburcht B.V., Rijnstad Jongeren. 

• We namen deel aan een Zoomsessie van de Arnhemse Uitdaging over digitalisering van 
deelnemers.   
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3 Covid- maatregelen   

 

Open na eerste lockdown 

Op maandag 16 maart moest Ons Raadhuis vanwege de corona-lockdown dicht. In overleg met het 

bestuur besloten we op 1 juni weer open te gaan. Met specialist ouderengeneeskunde E. Bertholet 

bepaalden we een goed en verstandig plan van aanpak om na de lockdown Covid-proof aan de slag 

te gaan in Ons Raadhuis. We spraken af dat de richtlijnen van het RIVM en die van de Overheid 

uitgangspunt zouden zijn.   

We gebruikten de maand mei om in Ons Raadhuis de volgende maatregelen vorm te geven:  

- Dispensers en flaconnen met desinfecterend materiaal voor alle ruimtes. Twee dispensers vast 

aan de muur in de Mariazaal en Elisabethzaal. Een tiental flacons voor de andere ruimtes.  

- In de Mariazaal vormden we met de tafels één blok om zo een beperkt aantal zitplekken op 1,5 

meter afstand te realiseren.  

- Touwtje uit de deur binnen halen omdat er geen open inloop meer mogelijk was. Bovendien zou 

een touwtje uit de deur niet kunnen uit hygiënisch oogpunt.   

- Eén toilet reserveren voor deelnemers, docenten en vrijwilligers van Ons Raadhuis. De 

achtergrond hiervan is dat de stromen gebruikers van het pand niet door elkaar moeten lopen. 

Op deze manier kun je de maatregelen die je voor de eigen groep hebt genomen controleren. In 

overleg met de andere gebruikers van het pand werd het invalidentoilet gekozen. In het 

dagschema  werd opgenomen dat de toilet minimaal drie keer per dag gereinigd moest worden.  

- Elke dag starten met de gastvrouwen met een uitgebreid rondje ontsmetten van alle 

handcontactpunten, stoelleuningen, stoelzittingen, tafels en toilet 

- Nagaan wat er moest veranderen om kruisbesmetting te voorkomen.  

1  Geen zelfbediening meer met koffie en thee maar bediening door gastvrouwen. 
2  Geen koektrommels meer maar per stuk verpakte koekjes. 
3  Geen melkkannetjes en suikerpotten meer maar melkkuipjes en suikerstaafjes.  
4  Geen tijdschriften en krant lezen. 
5  Geen zelfbediening meer bij de lunch. 
6  Geen andere activiteiten meer in de keuken dan alleen voorbereidingen voor koffie en thee.   

 

- Aan het eind van de dag wederom uitgebreid desinfecteren van hand-contactpunten. En ook het 

verwisselen van alle zakken uit de alle vuilnisbakken.  

- Maatregelen werden op papier gezet en geplastificeerd en her en der over het pand verspreid. 

Zie instructie voor deelnemers Bijlage 1.   

In juni voorzichtig open 

- De maand juni organiseerden we uitsluitend koffiebijeenkomsten voor vrijwilligers en docenten. 

Die gebruikten we om weer ergens naar toe te durven gaan. En ook om met elkaar te wennen 

aan de maatregelen en er ontspannen mee te leren omgaan. Om te onderzoeken welke 

activiteiten we konden gaan opstarten. En om te bekijken met hoeveel mensen we verstandig 

samen konden zijn.  

- Door afstanden te meten bepaalden we per activiteit het maximum aantal deelnemers en 

overlegden daarover met de docenten dan wel begeleiders.  

- We organiseerden een ‘telefoniste’ voor het aanmelden elke ochtend van 10.00 – 12.30 uur.  
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Met deze maatregelen startten we in juli weer met activiteiten. In de loop van het jaar bewogen we 

mee met de persconferenties, met de veranderende maatregelen.  

In de zomer kon er wat meer doordat we ook de tuin in konden. Rhederhofbeheer honoreerde onze 

aanvraag om gedurende de maanden augustus en september een tent te laten plaatsen in de tuin 

waardoor enkele activiteiten beschut buiten plaats konden vinden. Tijdens de hete dagen in augustus 

bleek het een koele schaduwplek te zijn.  

Met de komst van de herfst en dus de periode van binnen blijven werden de regels van de overheid 

strenger. Vanaf 5 oktober werd een mondkapje verplicht. We lieten windhaken in de raamkozijnen 

maken zodat er altijd ramen open zouden staan in de Mariazaal, in de Elisabethzaal, in kantoor en in 

de keuken.     

Vanaf 5 tot en met 18 november sloten we weer vanwege een lockdown.   

Vervolgens waren we open tot aan de kerst. De regels verscherpten in de week van 14 december.  

Alle buurthuizen, dorps- en inloophuizen en ook musea, bioscopen en niet-noodzakelijke winkels 

moesten sluiten. We besloten een uitzondering te maken voor de kwetsbare groep die wij in huis 

hebben. Vanaf woensdag 16 december waren we alleen open voor koffiebijeenkomsten ’s morgens 

en ‘s middags en de ‘lunch met kerstaccent’. Met deze aanpak zijn we het nieuwe jaar in gegaan. Met 

vanaf half januari een zelf meegebrachte lunch.  

PR over maatregelen 

We hielden onze deelnemers op de hoogte van de ontwikkelingen via de site, papieren of digitale 

nieuwsbrief, publicaties in de krant, mailen en bellen. 

Website 

Vanaf 16 maart lanceerden we op de website de pagina ‘Ons Raadhuis in corona-tijd’. 

Met alle relevante telefoonnummers voor hulp zoals Steunpunt Coronahulp gemeente Rheden,  

Meldpunt Thuiszorg Unie KBO en de luisterlijn. We maakten zelf een korte handleiding voor 

beeldbellen in WhatsApp. Een vrijwilliger maakte handleidingen voor beeldbellen in Zoom op 

verschillende apparaten. Verder tips voor websites met afleiding of lessen (bijv. dagelijkse gymlessen 

op TV-Gelderland) en gedichten van deelnemers. 

Deze pagina bleef lang bestaan en werd regelmatig aangepast. 

Vanzelfsprekend plaatsten we berichten op de site over projecten in Ons Raadhuis waar deelnemers 

vanuit huis aan mee konden doen zoals de schrijfprojecten ‘Terug naar Huis’ van Marjon Weijzen of 

‘Ooggetuigen’ met Hanneke Beld. En over de activiteiten die op Zoom werden aangeboden zoals 

meditatie, Denkgesprekken en het koffie-uurtje en de activiteiten die open waren voor deelname.   

Vier nieuwsbrieven. 

Er verschenen vier nieuwsbrieven. In de week van 25 mei een Nieuwsbrief over de opening met 

corona-maatregelen. Vanaf 15 juni open voor de koffiebijeenkomsten. In juli een op de valreep van 

de vakantie over de tent in de tuin en meer activiteiten vanaf augustus. In de kerstnieuwsbrief 

voorbereiden op de kerstattentie en op het handhaven van de strenge regels in de winter. Inclusief 

de open ramen.   

Tot slot zijn er heel wat persberichten geschreven voor de kranten die goed zijn overgenomen. Om 

de bewoners van de gemeente Rheden en Rozendaal te laten weten dat Ons Raadhuis actief bleef in 

coronatijd. Er nog steeds ruimte was om langs te komen om kennis te maken. En bijvoorbeeld een 

keer aan de online-activiteiten deel te nemen die ook open waren voor niet-deelnemers.   
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4 Activiteiten in 2020  
 
 
Activiteiten 
Ons Raadhuis wil graag een uitgebreid en gevarieerd aanbod aan activiteiten hebben zodat er voor 
alle deelnemers iets is wat aanspreekt. De activiteiten worden op verzoek van de ouderen met de 
ouderen ontwikkeld. Ons streven is om op elke openingsdag per dagdeel minimaal twee 
verschillende activiteiten te hebben. Tot aan de corona-crisis werden er 44 verschillende activiteiten 
aangeboden waarvan 27 wekelijks.  
 

Activiteiten in 2020 tot aan de corona-crisis 
 
Vaste rooster, wekelijks 
Yoga (2x) 
Ki (Japans) 
Tai Chi (2x) 
Bewegen maar (2x) 
Dance-Fit 
Meditatie 
Warme lunch (1x) 
Dagelijkse lunch (4 x) 
Handwerken 
Creatief kleuren 
Realistisch kleuren 
Schilderen met docent 
Recreatief zingen 
Soeria Canta, projectkoor  
Schaakclub 
Wandelgroep 
Voorlezen literair boek (samenwerking met 
Jansen & de Feijter) 
Vrijdagmiddagborrel (met of zonder livemuziek) 
Internetcafé 
Sieraden-repaircafé 
Spelletjesmiddag 
 
 

Tweewekelijks 
Divers, poëziegroep 
Schrijfcafé Tijd voor Taal 
Line Dance 55+ 
Toneelgroep 
 
Maandelijks 
Lezingen: kunst of medische lezingen 
Film, filmhuis-kwaliteit 
Maandfilm, keuze van een deelnemer 
High-tea 
Denkgesprekken: filosofische gesprekken over 
een thema o.l.v. praktisch filosoof 
  
Regelmatig terugkerend 
Taarten decoreren (thematisch pasen, Sint, 
kerst, Valentijn) 
Porselein schilderen 
Klankschaalconcert 
Bloemschikken of ikebana (Japans 
bloemschikken). Ook thematisch als pasen, 
kerst 
Thema-lunch (Pasen, sint, Kerst) 
Cursus mindfulness 
Gespreksgroep verliesverwerking en 
levenservaring 

 

Na de eerste lockdown konden we nog maar een beperkt aantal activiteiten aanbieden.   

- Activiteiten moesten ‘mogen’. Zo mochten zang- en musiceeractiviteiten voorlopig niet. Dat 

betekende dat de koren SolLaSiDo en Soeria Canta stopten evenals alle luisterconcerten en de 

liveoptredens bij de vrijdagmiddagborrel.  

- Activiteiten moesten uitvoerbaar zijn met 1,5 meter afstand. Daarmee stopte het voorlezen 

vanwege de gehoorproblemen die er al waren bij deelnemers. Verder stopte het wandelen, want 

nog verder uit elkaar lopen werd lastig en maakte de gesprekken onmogelijk.  

- Activiteiten waarbij mensen elkaar aanraken of er uitwisseling is van materialen mochten niet 

(schaken, sjoelen, kaarten, lunchen).  

- Activiteiten waarbij er sprake is van door elkaar bewegen en te veel in elkaars lucht en mogelijk 

spettertjes mogen niet (line-dance, Bewegen Maar). 
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Activiteiten wel  aangeboden na lockdown Activiteiten niet meer mogelijk na lockdown   

Tai Chi 
Meditatie 
Yoga 
Ki 
Kleuren (met minder)  
Handwerken (met minder)   
Koffie-uurtje 
Film 
Sieraden-repaircafé 
Spelletjes 
Tijd-voor-taal 
Wat houdt mij bezig  
Toneel 
Buurtbieb 
 
 
 
 

SolLaSiDo (koor) 
Soeria Canta (koor) 
Schaken  
Wandelen 
Bewegen Maar  
Line-dance 
Voorlezen  (vanwege gehoorproblemen) 
Mindfulness (vanwege benodigde privacy en 
intimiteit) 
Lunch 
Lezingen en presentaties 
Optredens 
Divers Poëzie 
Schilderen  (docente wil nabijheid) 
Creatieve workshops   
Dance Fit   
 

 

Er werden vier projecten uitgevoerd. 
 
Uitgave van boekje ‘Drie maanden thuis’  
De deelnemers van Tijd voor Taal komen normaal gesproken één keer in de twee weken bij elkaar in 
Ons Raadhuis. Onder leiding van Dia Berends wordt geschreven, gelezen, gepraat en gelachen over 
taal. Iedereen die geïnteresseerd is in taal kan meedoen. Tijdens de eerste Coronaperiode zaten 
natuurlijk ook de Tijd voor Talers thuis, maar ook thuis kun je schrijven. 
Iedere twee weken kregen de deelnemers weer een nieuw onderwerp om over te schrijven. De 
bijdragen waren zo goed dat werd besloten om ze uit te brengen in een boekje: Drie maanden thuis. 
Het eerste exemplaar werd op 4 november door Dia Berends aan wethouder Gea Hofstede 
overhandigd in Ons Raadhuis.  
 

Terug naar huis  

Schrijfdocent Marjon Weijzen en fotografe Jikke Göbel startten een project waarin ouderen werden 

geïnterviewd door vrijwilligers die leerden interviewen en schrijven. Deelnemende ouderen gingen 

als kers op de taart na vijf interviews over vroeger een dagje op pad naar een plek die stond voor 

‘terug naar huis’.  Op dit uitje gingen familieleden en de fotografe mee. Het project leverde een 

prachtig fotoboek met interviews op.  

Het project zou deels plaatsvinden in Ons Raadhuis, maar door de corona-crisis kon dat niet 

doorgaan. Het project stond open voor deelnemers van Ons Raadhuis. Vier deelnemers gaven zich 

op,  één maakte het project volledig af.  

 

Ooggetuigen 
Hanneke Beld van Stichting Vleugelmoer startte in de eerste lockdown met het ‘digitale’ 

schrijfproject Ooggetuigen.  Omdat iedereen toch binnen zat en de dagelijkse activiteiten buiten de 

deur waren stilgelegd was er veel tijd om na te denken, bedacht Hanneke. 

In het project ooggetuigen gingen deelnemers korte autobiografische verhalen schrijven. Korte 

verhalen uit eigen leven die illustratief zijn voor de maatschappij en de historische ontwikkelingen 
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die gekoppeld kunnen worden aan de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Met die verhalen zou 

de groep (in betere tijden) bijeenkomsten organiseren met scholieren en daarbij ook hun verhalen 

opschrijven. Het heeft al veel schrijfmateriaal opgeleverd. Het project wordt in 2021 afgemaakt.  

 

Broche evacuatie Arnhem 

De heer Rein Turk van Stichting Vakantiekampen Malburgen nam in de eerste lockdown het initiatief 

om de evacuatie van Arnhem toch de kunnen herdenken. Hij regelde een herdenkingsbroche. Hij 

benaderde allerlei organisaties die werken met ouderen met het verzoek deze broche zo veel 

mogelijk uit te reiken. Op donderdag 24 september 2020 zijn in Ons Raadhuis broches uitgereikt aan 

een twaalftal ouderen, allemaal deelnemers van Ons Raadhuis.  

Rein Turk had dit initiatief genomen om zoveel mogelijk Arnhemse ouderen die de bevrijding in 1945 

niet in eigen stad hebben kunnen meemaken, een hart onder de riem steken voor de viering van 75 

jaar vrijheid.    
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5 Contact met deelnemers buiten Ons Raadhuis  

 

Omdat we drie maanden gesloten waren en na heropening in juni minder activiteiten aan minder 

deelnemers konden aanbieden, hebben we gezocht naar creatieve vormen om deelnemers te 

bereiken. 

 

1. Bellen in Lockdown 

In de eerste Lockdown hebben de drie medewerkers telefonisch contact gehouden met alle 

unieke 250 deelnemers. Samen met docenten met wie werd afgesproken contact te houden met 

hun eigen groepen. En met vrijwilligers die een groep deelnemers onder hun hoede namen. 

Docenten en vrijwilligers rapporteerden naar de medewerkers en die belden indien nodig met 

deelnemers.   

 

2. Lunch aan huis 

Twee vrijwilligers hebben vanaf april tot en met half juli elke vrijdag de lunch aan huis gebracht 

bij 14 deelnemers (kwetsbare ouderen) die normaal elke vrijdag kwamen lunchen. 

 

3. 5-mei actie i.v.m. 75 jaar bevrijding 

Op vijf mei zijn 10 vrijwilligers met een attentie langs de 100 oudste deelnemers gegaan (vanaf 

77 jaar) . Met iets lekkers en een kaart met tekst. En de ruimte voor een corona-proof praatje 

aan de deur. Het was een actie die werd uitgevoerd samen met Arnhemse jongeren via Rijnstad 

Welzijnswerk. 

 

4. Kerstattentie 

Op 10 en 11 december brachten 25 vrijwilligers bij alle 250 unieke deelnemers een kerstattentie 

aan de deur. Het bestond uit een mandje met lekkers waaronder een zelfgebakken kerststaafje, 

Ons Raadhuis-ansichtkaarten en een parelengeltje gemaakt op het sieraden-repaircafé.  

 

5. Blijvend telefonisch contact.  

Met deelnemers die er prijs op stelden en die bijvoorbeeld niet naar Ons Raadhuis durfden te 

komen na de eerste lockdown werd regelmatig telefonisch contact gehouden.  

 

6. Kaartjes 

Een vrijwilligster bood aan om kaartjes te sturen naar deelnemers. Voor beterschap, sterkte of 

extra steun. Medewerkers en vrijwilligers konden een verzoek aan haar doen om een kaartje te 

sturen.  
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6  Deelnemers in 2020 

 
1. Aantallen deelnemers 

In 2020 is 7.570 keer een activiteit uitgevoerd door ongeveer 250 unieke ouderen per week. Dat 
‘een activiteit is uitgevoerd’ betekent meestal deelname aan een activiteit uit het rooster. Maar 
bestaat soms ook uit een bezoek aan Ons Raadhuis voor koffie en een praatje of gesprek of het 
lezen van de krant of een vrijwilliger die actief is geweest.  
Met de 29 weken dat Ons Raadhuis geopend is geweest, is dat gemiddeld 261 keer per week, 51 
deelnemingen per dag. Voor aantallen deelnemingen per activiteit zie bijlage 1.  

 
 
2. Gemiddelde leeftijd 

Ons Raadhuis is op 1 maart 2016 geopend. De gemiddelde leeftijd wijzigt nauwelijks en varieert 
tussen 77 en 78 jaar.  
 

Jaar 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

Gemiddelde 
leeftijd 

78 jaar 78 jaar 77 jaar 77 jaar 78 jaar  

        Tabel 3: ontwikkeling gemiddelde leeftijd 

 
3. Nieuwe deelnemers 

In 2020 zijn er veel minder nieuwe deelnemers bijgekomen dan in andere jaren. En dat heeft 
vanzelfsprekend te maken met de corona-crisis en de beperkte openstelling van Ons Raadhuis 
buiten de lockdowns (minder activiteiten, minder deelnemers, aanmeldplicht).  
Er zijn 28 intakes geweest in 2020. In 2019 waren dat er 125.  
 

4. Vriendschappen ontstaan 
Buiten het initiatief van Ons Raadhuis ontstaan er natuurlijk vriendschappen en relaties. Zo horen 
wij regelmatig van deelnemers die anderen naar afspraken in het ziekenhuis rijden. Een van onze 
gastvrouwen heeft vier alleenstaande vrouwelijke deelnemers onder haar hoede die ze wekelijks 
bezoekt en bijstaat. Twee deelneemsters aan de activiteit Creatief kleuren doen dat nu twee-
wekelijks bij elkaar thuis.  
 

5. Twee bijzondere verhalen uit 2020 

De activiteit ‘Franse conversatie’ startte begin 2020 met een groep van 7 deelnemers onder 

leiding van de initiatiefneemster,  een vrouw die jaren in Frankrijk had gewoond. De groep 

startte enthousiast. Maar door de te grote niveauverschillen in taalvaardigheid werd het 

uiteindelijk een regelmatige thuisafspraak tussen de initiatiefneemster en onze oudste 

deelneemster van 99 jaar.  

 

Mensen gebruiken Ons Raadhuis ook als een plek om op te knappen of door een moeilijke 

periode heen te komen. Zo klopte er in 2017 een zeer verdrietige verse weduwnaar bij Ons 

Raadhuis aan. Hij kwam op advies van zijn huisarts. Een gepensioneerde stratenmaker van 80 

jaar. Deze man bouwde onder andere met zijn bezoek aan Ons Raadhuis weer een leven op. In 

het eerste jaar door consequent aan een paar activiteiten mee te doen zodat hij bijna dagelijks is 

Ons Raadhuis was. En hij kookte elke dag thuis voor zijn zoon. ‘Wat ga je vandaag koken?’. Hij 

verhuisde in de loop van de jaren naar een seniorenflat. En heeft halverwege dit jaar (2020) op 

zijn 83-ste verkering gekregen met een 79-jarige buurvrouw.   
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7 Vrijwilligers 
 
 
Ons Raadhuis is een bewonersinitiatief dat mocht starten als vrijwilligersorganisatie. Omdat het een 
initiatief is voor ouderen die een handje hulp kunnen gebruiken, was het van begin af aan duidelijk 
dat er op bescheiden schaal professionele ondersteuning nodig was. De vrijwilligers vormen het hart 
van de organisatie, de professionele krachten ondersteunen, organiseren, sturen, begeleiden en 
hebben de dagelijkse leiding.  

 
Aantal vrijwilligers 
Op 6 maart 2020 was er een avond voor alle vrijwilligers en dat bleken er 75 te zijn inclusief 
bestuursleden.   
 

Tabel 5 aantal en type vrijwilligers 

Type vrijwilliger aantal 

Bestuur   6* 

Gastvrouw 25 

Activiteit of workshop leiden  41 

Ondersteuning 12 

Totaal 84 ** 

*    driekoppig bestuur en drie adviseurs 
** Het totaal aantal is groter dan het aantal vrijwilligers omdat er bijv. ook gastvrouwen zijn die 
workshops geven of een activiteit leiden.  
 
Er zijn 25 gastvrouwen/gastheren. Elke gastvrouw/gastheer werkt minimaal een dagdeel per week. 
Drie van deze gastvrouwen zijn inval-gastvrouwen.   
Daarnaast zijn er 41 vrijwilligers die een activiteit leiden of verzorgen als schaken, voorlezen, yoga, 
Bewegen Maar, poëziegroep,  buurtbieb runnen, masseren, sieraden-café leiden en film presenteren. 
Samen met negen betaalde docenten verzorgen zij het uitgebreide activiteitenaanbod van Ons 
Raadhuis. 
Er zijn 12 vrijwilligers ‘Ondersteuning’. Twee klusjesmannen, iemand die de koelkast wekelijks reinigt, 
iemand die de handdoeken wekelijks wast, mensen die boodschappen doen, vrijwilliger 
administratie, vrijwilliger PR en vrijwillige webmaster. En het bestuur telt 6 vrijwillige leden.  
 

Wat krijgen vrijwilligers van Ons Raadhuis? 
 
- Zij kunnen met hun vragen en bespreekpunten terecht bij de activiteitencoach en/of de 

coördinator. 
- Als vrijwilliger mogen zij gratis aan een activiteit van 1 strip deelnemen. 
- Vrijwilligers lunchen op hun dagdeel gratis in Ons Raadhuis. 
- Er is tweemaal per jaar een gezamenlijke bijeenkomst voor alle vrijwilligers. 
- Zij kunnen deelnemen aan scholing voor vrijwilligers die in de gemeente Rheden wordt 

aangeboden. 
 
Zie website www.onsraadhuis.com/vrijwilligers 

 
Wij stellen vanzelfsprekend onze vrijwilligers altijd op de hoogte van het aanbod voor scholing en 
feestelijke bijeenkomsten voor vrijwilligers in de gemeente Rheden. In 2020 zijn er door de corona-
crisis geen verwen-bijeenkomsten geweest voor vrijwilligers. Er werden door Radar online-cursussen 
aangeboden maar daar was geen interesse voor.   
 

http://www.onsraadhuis.com/vrijwilligers
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Vrijwilligers en corona 
 
De periode na de lockdown hebben we met beduidend minder vrijwilligers samengewerkt. 
 
Redenen daarvoor waren: 
 
- Sommige vrijwilligers stopten met hun deelname aan Ons Raadhuis en wilden de corona-

epidemie afwachten. Enkelen kwamen niet terug na de lockdown. Anderen namen dit besluit in 
de loop van het jaar. 

- Doordat een activiteit niet meer aangeboden werd omdat ze niet corona-proof konden worden 
aangeboden of gewoon niet mochten. Zoals sjoelen, kaarten, voorlezen, schaken, zingen en 
dansen.  

- Doordat er minder activiteiten werden aangeboden of er minder mensen per activiteit werden 
toegelaten, kwamen er in totaal per dag minder mensen in Ons Raadhuis. Daardoor waren er ook 
minder gastheren/gastvrouwen nodig per dagdeel. 

- Vrijwilligers die niet met een mondkapje wilden gaan werken besloten niet meer te komen.  
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8 Ons Raadhuis: uitwisseling en samenwerking  
 
 
Uitwisseling 
 
Ons Raadhuis is nog steeds een uniek voorbeeld van een goed lopende tussenvoorziening voor 
ouderen. In 2020 was er ruimte voor digitale en telefonische uitwisseling met medewerkers van 
organisaties als MVT, Arnhemse Uitdaging, RIQQ, wijkhuis De Paperclip, Gemeente Rheden, Radar/ 
Incluzio uitvoering Oost, Praktijk ouderengeneeskunde Bertholet en STOER.  
 
 
 
Samenwerking  
 
Voor de Arnhemse Uitdaging zijn handleidingen ZOOM gemaakt door een vrijwilliger van Ons 
Raadhuis. Daar is dankbaar gebruik van gemaakt door medewerkers van DrieGasthuizen.   
 
In oktober verleenden we onze samenwerking aan een project van de Radboud Universiteit 
Behavioral Psychology en Pro Persona. Het onderwerp van het onderzoek is hoe mensen van 65 jaar 
of ouder denken over de coronasituatie en maatregelen. Wat hun vooruitzichten zijn voor het 
oppakken van sociale activiteiten en contacten.  
Eerst werden deelnemers van 65-70 jaar gezocht voor interviews over deze onderwerpen. 
 
Daarna werd met kerst 2020 een enquête op onze site online gezet, bestemd voor iedereen van 65 
jaar en ouder om in te vullen. De interviews vormden de  basis voor de online-enquête.  
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9 Ontwikkeling organisatie 
 
 
Het bestuur is toegewijd bezig geweest met de aansturing van de verdere ontwikkeling van de 
organisatie.  
 
Op besluit van het bestuur is het volgende opgepakt en uitgevoerd: 
 

• Het vrijwillige bestuur van Ons Raadhuis is veel tijd en energie kwijt aan het verwerven van 
voldoende financiële middelen. Daarom hebben in 2020 onder externe begeleiding twee 
visiebijeenkomsten plaatsgevonden om te onderzoeken hoe we de financiële basis van Ons 
Raadhuis kunnen verstevigen en verbreden. 

• De conclusies uit beide visiebijeenkomsten zijn verwerkt in een nieuw meerjarenbeleidsplan 
2021-2023. 

• Om de eigen draagkracht van Ons Raadhuis te verhogen, vragen we de deelnemers van Ons 
Raadhuis een vrijwillige bijdrage van € 1,- voor koffie en thee en een jaarlijkse eenmalige bijdrage 
van € 25,-. De betaling van de activiteiten via de strippenkaarten wordt verhoogd naar € 3,50 per 
strip. 

• We werken een plan uit voor fundraising op een moment waarop de Corona-pandemie 
voldoende is uitgedoofd. 

• In 2020 heeft Ons Raadhuis na het uitbreken van de Corona-pandemie onder regie van specialist 
ouderengeneeskunde Ester Bertholet en coördinator Irma Smeenk steeds de adviezen van het 
RIVM zo goed mogelijk omgezet in concrete maatregelen voor Ons Raadhuis. We hebben steeds 
de veiligheid van de vrijwilligers, docenten en deelnemers van Ons Raadhuis willen bewaken. 
Binnen wat veilig mogelijk was, hebben coördinator, activiteitencoaches, vrijwilligers en 
docenten het maximaal mogelijke gedaan om de doelen van Ons Raadhuis ook in 2020 te 
behalen. 

• Dit heeft er o.a. toe geleid dat vele vormen van contact buiten fysiek contact, zijn uitgeprobeerd 
en dat er een behoefte ontstond voor alternatieve vormen van activiteiten. 

• Daartoe is een aanvraag ingediend en gehonoreerd bij ZonMw om eenzaamheid tegen te gaan, 
online varianten van activiteiten te ontwikkelen en andere acties te ondernemen die het 
voortbestaan van Ons Raadhuis ondersteunen. Deze aanvraag is toegekend op 7 december 2020. 

• In 2020 hebben wijzigingen plaatsgevonden in de bestuurszetels van voorzitter, secretaris en 
penningmeester. Tera Stuut heeft haar taken als penningmeester overgedragen aan Wim Smit, 
maar blijft als bestuurslid aan Ons Raadhuis verbonden. Antoinette Meijs heeft per 1 januari 
2020 de voorzittershamer overgedragen aan Herma Barnhoorn, tot dat moment adviseur van het 
bestuur. En Mirella Markus heeft de secretarisfunctie overgenomen van Aly Wolsink. Het bestuur 
is bovendien versterkt met de toetreding van twee nieuwe leden: Peter Bootsman en Marieke 
Perry. We sluiten het verslagjaar daarmee af met een bestuur op sterkte. 
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10 Indruk van 2020 met foto’s 

     

 

          Covid-proof kleurles via scherm                                1e ‘Drie maanden thuis’ voor wethouder                                  

                                                                         

   Kaarten van jongeren voor Ons Raadhuis                      Post en bevrijdingscake aan de deur (5 mei)      

                                  

         Tuinbanken gemaakt door ReVaBo                          Evacuatiebroche uitgereikt in Ons Raadhuis  

                 

                   Raadhuis-postkaart                                                       de eerste Zoom-sessies 
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Aantal deelnemers aan activiteiten in 2020                          Bijlage 1 
 
In 2020 is 7.570 keer een activiteit uitgevoerd. In de 29 weken waarin Ons Raadhuis was geopend, is 
dat gemiddeld 261 keer per week, gemiddeld 51 per dag.  
‘Een activiteit is uitgevoerd’ betekent meestal deelname aan een activiteit uit het rooster. Maar is 
soms ook een bezoek aan Ons Raadhuis voor koffie en een praatje of gesprek of het lezen van de 
krant of een vrijwilliger die actief is geweest. In 2020 was Ons Raadhuis 148 dagen geopend.  
 

Boven de streep: totaal aantal deelnemingen - Onder de streep: Gemiddeld per bijeenkomst 
 

maandag 
 

dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

yoga 202 tai chi 153 Soeria 
Canta 

  88 tai chi  75 yoga 213 
 

   8     5    7    4   7 

Ki 179 
 

Bewegen 
Maar 

281 realistisch 
kleuren 

194 medi-
tatie 

  90 Vilten   7 

    6  10    6    9    4 

  Lunch, 
koken 

317 
 

Dance Fit   58 
 

mindful- 
ness 

  76 Line 
dance 

  79 

 11    5    9    7 

Lunch, 
koken 
 

237 
 

   Lunch, 
koken 

183 Wat 
houdt 
mij 
bezig 

 104 Lunch, 
koken 

306 

  8    6    6   10 

creatief 
kleuren 

229 
 

Meditatie   91 Sieraden-
repair-
café 

  55 Lunch, 
koken 

  243 Voor 
lezen 

  47 

  8    5    3    10   10 

hand 
werken 

 212 
 

Schilde-
ren 

  97 Tijd voor  
Taal  

  51 Film 102 Bewe 
gen 
maar 

273 

    7    4    5  11    10 

Wat 
houdt 
me 
bezig 

 29 
 

Schaken   37 Toneel 
groep 

 31 High-tea  8 borrel  193 

   5    4   5  8   14 

Denk-
gesprek- 
ken 

  54 Zingen   220    Divers 
poëzie 

124   

  8    11   8 

Spekste
en, 
vilten 

   11 Wandel 
club 

113 
 

Film   87 Spel 
letjes 

 157     

    2   6    8    7        

los 
bezoek 
en vrijw. 

358 los 
bezoek en 
vrijw. 

518 los 
bezoek en 
vrijw 

388 los 
bezoek 
en vrijw. 

443 los 
bezoek 
en vrijw. 

  546 

  11   15    11   13    16 

 
Totaal 
 

 
1511 

 
totaal 

 
1827 

 
totaal 

 
1135 

 
Totaal 

 
1422 

 
totaal 

 
1664 

gem. 
per dag  

   
   52 

gem. per 
dag 

   
  63 

gem. per 
dag 

   
  36 

gem. 
per dag 

     
  47 

gem. 
per dag 

     
 55 
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CORONA-HUISREGELS                  Bijlage 2  

 
Hoe gaan wij verspreiding van het virus tegenhouden?  
 
1. Na binnenkomst  jas ophangen met 1 persoon tegelijkertijd in 

halletje. Anders buiten wachten.  

2. Na betreden Mariazaal handen desinfecteren met alcohol. 

3. Gaan zitten op een aangewezen plek en niet onnodig 
rondlopen. Plekken zijn op 1,5 meter afstand van elkaar. 

4. Liever thuis toilet gebruiken. Als men toch moet, dan het 
invalidentoilet. Dat is voor Ons Raadhuis gereserveerd.   

5. Na het opnieuw betreden van de Mariazaal na toiletgebruik 
opnieuw alcohol op handen. 

6. Geen zelfbediening, koffie en thee worden ingeschonken, 
koektrommels maken plaats voor voorverpakte koekjes.  

7. Eigen handcrème meenemen.  

8. Rondje deurklinken/contactoppervlaktes: 2-4x per dag 
schoonmaken.  

9. Ventileren van de ruimtes door ramen te openen zeer aan te 
raden, activiteit in de tuin zeker een optie. 

10. 1,5 meter afstand is belangrijk als we lang bij elkaar zitten en 
praten, dan komen we niet in elkaars uitgeademde lucht.  

11. Mondkapjes wel aanwezig voor gevallen waarin medewerkers 
langer dan 3 minuten dichter dan 30 cm bij een deelnemer 
moeten zijn.  

 


