Sinds 1 maart 2016 is in het mooie pand

Het wekelijks programma kunt u vinden in

op de hoek Emmastraat- Nieuwstraat

het kastje voor de ingang van Ons Raadhuis

in Velp, de voormalige pastorie, Ons

en op onze website. Binnen ligt altijd een

Raadhuis te vinden. Hier kunt u

stapeltje klaar waarvan u een exemplaar mag

mensen ontmoeten die vitaal in het

meenemen.

leven willen staan. Ons Raadhuis heeft
geen religieuze basis en is er voor alle
gezindten.

Er is een vaste medewerker aanwezig die u
ontvangt en die als het nodig is meedenkt
en een handje helpt. Niets moet, alles mag.

De activiteiten zijn gericht op u en uw

We zijn op werkdagen geopend en u kunt

generatiegenoten (55+). De activiteiten

tussen 9.30 en 16.30 uur in- en uitlopen

die we onder andere aanbieden zijn gym,

wanneer u wilt. U kunt alleen koffie

schilderen, schaken, creatief kleuren,

drinken, lunchen of een hele dag meedoen

schrijfworkshops, yoga op de stoel,

aan de activiteiten.

wandelen, meditatie, bridgegroep en
deelnemen aan een lezing, concert, borrel
of gespreksgroep. Er komen steeds nieuwe
activiteiten bij, ook op verzoek van onze
bezoekers!

De vaste medewerkers van
“Ons Raadhuis”

Annet Beijer
Activiteitencoach

Elke activiteit kost €3,60 en dat regelen
we met strippenkaarten voor 5 (€18,00) of
10 (€36) strippen. U kunt deze
strippenkaarten in Ons Raadhuis (cash
of met pin) kopen. Gelrepas-houders
hebben een eigen strippenkaart, een
10-strippenkaart voor €27.
We vragen een bijdrage van 1 euro voor de
koffie, ongeacht het aantal consumpties.

Jolanda Stellingwerff
Activiteitencoach

Verder moet u een lidmaatschap betalen
van in 2022 27,50 per jaar (na 1 juli
13,75 euro). Voor deelnemers die geen
lidmaatschap willen betalen is de prijs van
een strip 5 euro.
Iedereen is welkom, ook familie, buren en
kinderen. U bent ook van harte welkom als
vrijwilliger.

Irma Smeenk
Coördinator

