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Kerstvakantie 
Onze kerstvakantie is dit jaar van maandag  
27 december tot en met vrijdag 7 januari.  
Net iets andere weken dan eerder aangekondigd. 
Dat is op verzoek van deelnemers en vrijwilligers 
met kleinkinderen. Daarom volgen we nu de 
schoolvakantieweken in het gebied.  
 
 
Kerstweken 
Pas als de Sint weg is gaan wij de kerstsfeer in 
Ons Raadhuis halen. Vanaf maandag 6 december 
zal er een tafel in de Mariazaal staan waarop 
prachtige kerstspulletjes te koop zijn. En zullen we 
op verschillende manieren aan een warme 
kerstsfeer bijdragen met allerlei kerstdingen zoals 
af en toe iets ‘kerstigs’ bij de koffie, workshops als 
‘Klein kerststukje’ en ‘kerstballen-krans’, een 
kerstvoordracht en een kerstkleurplaat (zie 
afbeelding). En we zorgen voor kerstboom, 
kerstkleed, lichtjes e andere versieringen.   
 
 
Verduurzaming Pastorie 
Ergens volgend jaar krijgt de pastorie nieuwe 
ramen met dubbel glas. Daarmee wordt het pand 
energiezuiniger gemaakt. De kerk heeft voor een 
eenvoudige aanpak gekozen en ziet af van de 
plannen om de pastorie grondig te gaan 
verbouwen. Dat betekent ook dat we geen 
rekening meer hoeven te houden met een 
verhuizing naar een tijdelijk adres. De hinder die 
Ons Raadhuis zal ondervinden zal niet meer zijn  
dan dat we afwisselend een paar dagen niet in  
onze ruimtes terecht kunnen.   
 
 
Tarieven voor 2022 
We kunnen de prijs van de strip volgend jaar hetzelfde houden. Die blijft dus € 3,60.  
De ‘jaarlijkse bijdrage’ wordt ‘lidmaatschapsgeld’ en dat wordt € 27,50.  
Voor mensen die geen lid willen worden wordt de strip € 5,00.  Voor hen komen er geen speciale 
strippenkaarten. Zij kunnen de kosten voor deelname rechtsreeks bij de kassa betalen, cash of met pin.  
En tot slot vragen we aan iedereen een vrijwillige bijdrage van 1 euro voor de koffie.  Voor die euro doet het er 
niet toe hoeveel koffie of thee je drinkt.  
De tarieven en regelingen voor mensen met een Gelrepas blijven ook voor 2022 hetzelfde.  
Is het lidmaatschapsgeld te hoog voor je? Neem dan contact met ons op. Wij hebben een regeling bij een 
fonds dat deze kosten op zich wil nemen voor mensen die financieel moeilijk zitten.  


