Filmclub
Er worden regelmatig films gedraaid in Ons Raadhuis. Je kunt de films bijhouden door in Ons Raadhuis het
papieren weekprogramma op te halen of op de site te kijken. Maar je kunt je ook abonneren op onze digitale
filmkrant. Dan krijg je om de zoveel tijd een mail met informatie over de films die gaan komen. Rob Weenink,
onze vrijwilliger PR, maakt deze prachtige digitale filmkrant.
Er zijn drie mensen die films presenteren. Ria Soerink, kunst- en cultuurliefhebber, draait eens in de maand op
woensdagmiddag een film van haar keuze. Zij heeft nu een periode waarin zij films van regisseur James Ivory
laat zien. Ton Langelaan presenteert ook eens in de maand op woensdagmiddag een film van eigen keuze.
Ton is liefhebber van documentaires en films als kunstuiting. Hij kiest films uit die schuren, die je aanzetten tot
nadenken, tot discussiëren en die soms je eigen wereld op zijn kop zetten. Jan-Willem Schoutsen draait eens
in de maand op donderdagmiddag de keuzefilm van de deelnemers. Verzoeken om films kunnen doorgegeven
worden via info@onsraadhuis.com of rechtsreeks aan Jan-Willem bij een filmvertoning.
Dus! Als je op de hoogte wilt blijven van de filmprogrammering, meld je aan voor de filmkrant via
info@onsraadhuis.com!

Weer gezellig en terugkomst van de ‘normale’ lunch, tai chi en sjoelen
De echte gezellige warme Raadhuis-sfeer is terug nu we de 1,5-meter afstand hebben teruggedraaid. We
kunnen weer heerlijk naast elkaar kruipen bij koffie, lunch en bij activiteiten. Er kunnen weer veel meer
mensen tegelijk aan een activiteit deelnemen. En je hoeft je niet meer van te voren op te geven.
Hierop zijn een aantal uitzonderingen. Je moet je nog aanmelden voor Bewegen Maar en Yoga. Vóór corona
waren daar regelmatig te veel deelnemers. Beide docenten geven aan dat er maximaal 16 deelnemers
kunnen zijn. En je moet je ook aanmelden voor bepaalde creatieve activiteiten zoals bloemschikken en
macramé en voor eet-activiteiten als warme lunch en high-tea omdat deze activiteiten een beperkt aantal
plekken hebben. Wanneer in het weekrooster een maximum aantal deelnemers vermeld staat, moet je je voor
de activiteit aanmelden. Zonder een maximum kun je deelnemen zonder je tevoren aan te melden.
Na de herfstvakantie komt de GEWONE LUNCH weer terug. Ofwel je betaalt een strip en maakt dan aan tafel
met de hele familie je eigen boterhammetjes klaar.
Jolanda Stellingwerff start weer met Tai Chi. En de sjoelbakken worden weer klaargezet door Bianca Berkhout
op de spelletjesmiddag elke donderdag 13.30 – 15.30 uur.

Save the date
Op 1 maart 2021 bestond Ons Raadhuis officieel 5 jaar. Maar daar konden we vanwege de corona-lockdown
geen feestje van maken. Dat willen we komend voorjaar wel gaan doen en dat zal zijn op vrijdag 22 april met
in de ochtend een programma voor alle deelnemers, vrijwilligers en docenten en in de middag voor
genodigden en belangstellenden. Op vrijdag 19 november 11.15 – 12.30 uur organiseren we een
‘Meedenkbijeenkomst’ voor iedereen die mee wil denken over het programma en/of mee wil werken aan de
organisatie van het lustrum.

Dickens-festival op zondag 12 december
In het weekend van 11 en 12 december is er weer een Dickens Festival in de Emmastraat met op zondag 12
december een kerstmarkt. Ons Raadhuis is ook uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Zijn er onder de
vrijwilligers en deelnemers mensen die iets willen doen of presenteren op de kerstmarkt? Laat het weten.

Mozaïeken
Er is weer een creatieve activiteit bij: mozaïeken. Onder de inspirerende en gezellige begeleiding van Petra
Kossink wordt er elke donderdagochtend gewerkt aan het be-mozaïeken van de tafelbladen voor kleine
salontafeltjes. De bijeenkomsten zijn op donderdagochtend en gaan door tot en met 18 november. Er zijn nog
twee plekjes. Je mag natuurlijk ook je eigen mozaïekwerk maken.

Herfstvakantie
Van maandag 18 tot en met vrijdag 22 oktober is Ons Raadhuis gesloten vanwege herfstvakantie.

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.
Ons Raadhuis, Nieuwstraat 1, 6881 SK Velp, 026-8449140 - info@onsraadhuis.com - www.onsraadhuis.com

