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Korte introductie van de aanleiding voor deze tweede meedenkbijeenkomst: het Project Borging Ons 
Raadhuis.  
 
Voorstelrondje deelnemers vanuit Ons Raadhuis:  
Ria Soerink (deelnemer yoga, was dirigente koortje maar door toenemende zichtproblemen is dat 
gestopt nu presenteert ze films). Ria kent mensen die hier graag zouden komen maar een 
vervoersprobleem hebben. De vervoersregeling van de gemeente (Plusbus) of Avan is geen oplossing 
omdat het ingewikkeld is en mensen erg onrustig worden van de onduidelijkheid over ophaaltijd (tot 
een kwartier voor of een kwartier na de afspraak).  
Nan Haring: heeft nu geen fiets en auto meer en komt lopend met de rollator. Op een g.m. ? zal ze 
niet meer kunnnen  komen. Dan wil ze niet meer komen maar zal bezoek wel op prijs stellen. Maar ze 
kan zich voorstellen dat dat wellicht te veel gevraagd is.  
Tanny van der Werff; is deelnemer yoga en komt al jaren. Ze komt voor de leuke gesprekken die ze 
heeft met deelnemers, vrijwilligers, docenten en medewerkers. Als ze niet kan komen stelt ze 
gesprekken vanuit Ons Raadhuis op prijs. 
Tina Helfrich: is deelnemer en vrijwilliger ‘leuke-dingen- bedenken’ zoals lezingen organiseren (ze 
probeert nu een lezing over Frida Kahloo georganiseerd te krijgen) , acts organiseren en uitvoeren bij 
het open podium, warme lunch bereiden,  et cetera. Ze vindt het fijn om in Ons Raadhuis naar binnen 
te kunnen stappen wanneer ze daar behoefte aan heeft. En dat kan nu weer spontaan! Tina bezoekt 
mensen die ziek of om een andere reden aan huis gebonden zijn. Ook deelnemers aan Ons Raadhuis.  
Gerda Spijkerman 
Is deelnemer aan onder andere yoga en bloemschikken. Ze komt met de auto en neemt ook wel eens 
iemand mee. Dat ziet zij ook als een optie, om mensen te vervoeren naar Ons Raadhuis. Ze 
benadrukt dat MVT ook vrijwilligers heeft die mensen vervoeren.  
 
 
 
Resultaten eerste Meedenkbijeenkomst  
Wanneer deelnemers niet naar Ons Raadhuis kunnen komen hebben ze behoefte aan: 
- Deelname thuis via Zoom of Teams (of een ander interactief programma) aan yoga of meditatie.  
- Of aan een koffiebijeenkomst als daar iets meer variatie in deelnemers zou zijn als bij de 
experimenten die in de lockdown zijn geweest. Deze koffiebijeenkomsten ontwikkelden zich tot een 
soort open podium waarin mensen vertelden over boeken die ze gelezen hadden, droegen gedichten 
voor en sneden actuele onderwerpen aan. Als daar een goede gespreksleider bij is kan dat een mooie 
uitbreiding van het aanbod zijn.  
- Taalprojecten door thuis aan de opdracht te kunnen werken. En dan het resultaat mailen of 
desnoods nog met de post te versturen. (Sinds deze meedenkbijeenkomst staan de taalopdrachten 
ook online (https://onsraadhuis.com/activiteiten/tijd-voor-taal-2/).  



- Contact houden via whatsapp-gesprekken of telefoontjes.  
- contact houden door bezoek van iemand van Ons Raadhuis aan huis.  
 
Resultaten van het Zoom-experiment 
Willem Franken heeft een zoom-experiment gedaan bij een meditatie-les van Jolanda Stellingwerff. 
En hij heeft de afgelopen twee weken bij enkele activiteiten gekeken in hoeverre ze zich lenen voor n 
deelname via zoom. Zij conclusie is dat dat maar bij zeer weinig activiteiten het geval is. Meditatie op 
Zoom is wel mogelijk. Maar dan moet Ons Raadhuis apparatuur aanschaffen . En dat moet wel de 
moeite waard zijn. Hij stelt dan ook voor dat we nieuwe toepassingen voor Zoom in Ons Raadhuis 
bedenken.  
 
Willem legt uit wat Zoom is:  
Je hebt opname van geluid én beeld op één locatie, en op een andere locatie. En die verbind je aan 
elkaar zodat ze met elkaar kunnen communiceren.  
Waarom zou je dat doen?  
Je kunt elkaar zien 
Je kunt elkaar plaatjes laten zien 
Je kunt geconcentreerde bijeenkomsten rond een thema houden 
Je kunt koffiebijeenkomsten houden als iedereen op zoom zit (hybride vorm is lastig) 
Het heeft iets gezelligs 
Je kunt lezingen en presentaties bijwonen 
Zoom aanbieden als oefenmogelijkheid  
 
Ria Soerink benadrukt dat voor mensen met zichtproblemen (zoals zijzelf) de meerwaarde van Zoom-
deelname nihil is. Op de camerabeelden kun je nog minder zien dan met eigen zicht al het geval is.  
 
 
Behoeften bij deelnemers die niet meer komen 
In deze bijeenkomst blijkt dat veel deelnemers en vrijwilligers al contact hebben met mensen die niet 
meer komen. Tina vindt het aanmatigend om deze mensen te bellen en te vragen waarom ze niet 
meer naar Ons Raadhuis komen. Zij heeft die informatie wel.  
We besluiten dan ook dat we mensen gaan vragen de informatie die ze over iemand hebben, de 
reden om niet meer naar Ons Raadhuis te komen, met ons te delen.  
We besluiten later hoe we dat gaan aanpakken.  
  
Afsluiting en vooruitblik  
Ria Soerink heeft ons nog te tip om te vragen of de ‘goede doelen mannenclubs’ zoals de Rotary of 
de Lions niet zouden willen chauffeuren.  
Wat mensen ook goed doet die ziek zijn is een kaartje van ‘de leiding’ te ontvangen. Ria heeft daar 
ervaring mee, met zieken die zij bezoekt die trots het kaartje van de leiding van Ons Raadhuis laten 
zien.  
Er komt een  volgende meedenkbijeenkomst. De inhoud daarvan stellen we later vast, afhankelijk 
van het vervolg van dit deelproject.    
Intussen denken we ook na over mogelijk nieuwe toepassingen van zoom. Ideeën kunnen aan Willem 
worden doorgegeven.  
Willem stelde voor naar een plan-programma voor meerijden te kijken (blabla-car e..d.).  


