Vacature bestuur secretaris
We zijn nog op zoek naar een secretaris. Als die er is, is het bestuur weer compleet. De oproep is op
uiteenlopende plekken geplaatst. Het bericht staat bijvoorbeeld op onze website, maar het komt ook in de
Regiobode en in Rheden Nieuws te staan. En de oproep komt in de bibliotheek te hangen.
Het bestuur zorgt er voor dat Ons Raadhuis blijft voortbestaan en verder ontwikkelt, medewerkers en
vrijwilligers lekker kunnen werken en deelnemers veilig aan een uitgebreide hoeveelheid activiteiten kunnen
deelnemen. De taak van de secretaris is in overleg met de voorzitter de agenda van de vergadering vast te
stellen. Verder is het bestuur heel praktisch. En verdeelt de taken die uitgevoerd moeten worden in onderling
overleg. Als jullie iemand weten die belangstelling heeft of van wie je denkt dat die dat goed zou kunnen,
houden we ons aanbevolen.

Schilderlessen door Hennie van der Reep
Dinsdag 25 januari starten de schilderlessen weer in Ons
Raadhuis.
Heb je altijd al graag willen leren tekenen of schilderen? Dan zijn
deze lessen ‘Begeleid schilderen’ door Hennie van der Reep een
aanrader. Maar de lessen zijn ook geschikt voor de meer ervaren
schilders die zelf aan het werk willen. Dan geeft Hennie begeleiding bij eigen aanpak en groei van de cursist. Hennie van der
Reep is zelfstandig kunstenaar en schildert voornamelijk portretten
in opdracht. Daarnaast geeft zij al jaren privé les en is werkzaam
als docent tekenen/schilderen.
De lessen zijn op dinsdagmiddag van 15.00 – 16.30 uur.
De kosten zijn 2 strippen per keer, inclusief koffie/thee, begeleiding
en schildermateriaal.

'Ik buurt mee'

Inmiddels is de actie ‘Ik buurt mee’, wel bekend in Velp. Het is een gemeentelijk project waarin buurtgenoten
geld verzamelen voor concrete plannen in eigen buurt en omgeving. Het geld wordt door de gemeente onder
haar bewoners verspreid met behulp van waardebonnen. Iedereen mag een project bedenken. Als het
concreet genoeg is en er zijn voldoende medestanders kan het project aangemeld worden op de site
https://www.ikbuurtmee.nl.
Als jullie plannen hebben voor Ons Raadhuis, bijvoorbeeld de aanschaf van een apparaat of materiaal voor
een activiteit, of bekostiging van een feest of etentje, laat het ons weten. Penningmeester Petra van Stijn zal
ervoor zorgen dat het plan bij ‘Ik buurt mee’ terecht komt.

Elf Nieuwsbrieven in 2022
Er zijn elf Nieuwsbrieven gepland dit jaar. Kopij van jullie kant is van harte welkom. In kantoor hangt de
planning. De kopij voor de Nieuwsbrief van februari moet op donderdag 17 februari binnen zijn.
Wij geven er de voorkeur aan dat deelnemers en vrijwilligers de nieuwsbrief digitaal krijgen. Om zeker te
weten dat iedereen de nieuwsbrief krijgt, sturen we de papieren versie op naar mensen die daar om vragen.
Omdat ze geen emailadres hebben bijvoorbeeld of het digitale verkeer toch heel ingewikkeld vinden. Maar het
is veel werk en het versturen van een envelop kost bijna een euro.
Voor wie een papieren nieuwsbrief wil, blijven we deze versturen. En als je toch eens de digitale versie wilt
uitproberen, kom dan eens langs op onze wekelijkse ‘computersoos’ op woensdag 14.00 – 15.30 uur. Daar
kun je leren hoe je je voor de digitale nieuwsbrief kunt aanmelden en hoe je die kunt lezen.

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.
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