Deelnemers gezocht voor de Klankbordgroep Borging Ons Raadhuis
In de Nieuwsbrief van maart/april stond informatie over het project ‘Borging Ons Raadhuis’. Dit project
is onder leiding van Irma Smeenk op 1 januari jl. van start gegaan en loopt tot juli 2022. Het is bedoeld
om het voortbestaan van Ons Raadhuis op langere termijn te garanderen. Het gaat om zes ‘zaken’:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tegengaan eenzaamheid.
Optimaliseren van het activiteiten-aanbod en
Verbreden financiële basis van Ons Raadhuis.
Ons Raadhuis landelijk onder de aandacht brengen als inspirerend voorbeeld voor een
tussenvoorziening.
Optimaliseren van de communicatiemix en beoordelen of we de privacy goed regelen.
Samenwerking regelen met organisaties in het ‘Sociale Domein’ zoals bijvoorbeeld STOER,
Mantelzorg en Vrijwillige Thuiszorg, Incluzio en Dorpscoaches.

Eén lid van de projectgroep vertegenwoordigt de
deelnemers van Ons Raadhuis. Ik heb de eer dat te
mogen zijn. Mijn naam is Lies Schilder, ik ben 66 jaar en
sinds oktober 2018 gepensioneerd. Daarvoor was ik
directeur van de beroepsvereniging van sociaal werkers,
de BPSW. Ik heb mij voor deze projectgroep aangemeld
omdat ik enthousiast ben over Ons Raadhuis en hoop
dat deze mooie voorziening ook in de toekomst kan
blijven bestaan. Vorig jaar heb ik Ons Raadhuis leren
kennen via deelname aan de cursus Mindfulness voor
Ouderen. Ik heb daar veel aan gehad en ook genoten
van de gemeenschappelijke, hartelijke en actieve sfeer
die Ons Raadhuis als geheel uitstraalt.
Om ‘de deelnemers’, jullie dus, goed te kunnen vertegenwoordigen moeten jullie mij, en ik jullie,
natuurlijk wel kunnen vinden. Dat kan in de ‘Klankbordgroep’. Hierin kunnen deelnemers, vrijwilligers
en docenten hun ervaringen en opvattingen over – het voortbestaan van - Ons Raadhuis inbrengen.
Het accent zal liggen op het optimaliseren van het activiteiten-aanbod en realiseren van een thuisvorm
van (zo mogelijk) elke activiteit.
Voel je je aangesproken? Wil je meedenken? Dan zie ik je graag op de eerste bijeenkomst van deze
Klankbordgroep. Deze is op 9 juli van 11.15 tot 12.30 uur in de Elisabethzaal in Ons Raadhuis.
Voor koffie, thee en iets lekkers wordt gezorgd. Als je wel wilt meedenken maar niet kunt komen, laat
het dan ook weten!
Aanmelden kan door te bellen naar Ons Raadhuis (026-8449140) of naar Irma (0617040289). Of mail
naar info@onsraadhuis.com of i.smeenk@onsraadhuis.com.

