Nieuwsbrief
Februari 2022
Het allerlaatste nieuws van Ons Raadhuis.

Weer licht en lucht
Wat was het een donkere en sombere kerst. En wat gaan we nu
een lichte en luchtige tijd tegemoet! In de week van 7 februari
wisten gemiddeld 50 mensen per dag Ons Raadhuis weer te
vinden voor deelname aan activiteiten. Het lukt ons niet om
iedereen te bellen om te vertellen dat we weer open zijn met
activiteiten. Dan zouden we over de tweehonderd mensen moeten
bellen en daar hebben we de capaciteit niet voor. Maar je kunt het
rooster en de weekagenda altijd bekijken op onze site
www.onsraadhuis.com. En je kunt ook bellen of langskomen. En
voor als we dicht zijn: het weekschema hangt altijd in de kast
buiten. En verder geldt uiteraard: hoort, zegt het voort: Ons
Raadhuis is weer open voor activiteiten!

Koffie pinnen
Vanaf nu kan het koffiegeld ook gepind worden. Het wordt ons steeds moeilijker gemaakt om echt geld te
gebruiken. Om munten te kunnen storten moet je al uitwijken naar een bouwmarkt.
Voor de goede orde: voor de koffie vragen we een vrijwillige bijdrage van 1 euro per dag.

Annet Beijer wordt wooncoach
Vanaf 1 april heeft Annet een andere baan. Zij zal dan gaan werken bij Incluzio als wooncoach voor ouderen in
de gemeente Rheden. De baan als activiteitencoach bij Ons Raadhuis is leuk maar biedt onvoldoende ruimte
voor haar ambities.
Dinsdag 22 en woensdag 23 maart zijn haar laatste werkdagen. Iedereen die dat wil, kan dan afscheid van
haar nemen. We kunnen nog een paar weken van haar aanwezigheid genieten.
We gaan op zoek naar een nieuwe collega. De vacature stond afgelopen weekend al in de digitale kranten en
zal deze week in de papieren versies staan.

Jubileum-acties beginnen met taartbuffet
Op dinsdag 1 maart 2016 ging Ons Raadhuis open. Op 1 maart aanstaande al weer zes jaar geleden. Door de
corona-crisis was het vorig jaar niet mogelijk een echt lustrumfeest te organiseren. Nu kan dat weer. Het
bestuur wil om te beginnen alle deelnemers in de week van 1 maart in Ons Raadhuis verwennen met een
taartbuffet. De hele week van maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart zal er vanaf 11 uur een
taartbuffet klaar staan. Het buffet staat er de hele dag en wordt zo nodig aangevuld.
In deze week zal het bestuur ook met een fundraise-actie starten.

Elisabethzaal 16 maart stemlokaal
Door het wegvallen van een school als stemlokaal is de gemeente op zoek gegaan naar een nieuwe locatie.
En kwam uit op de Elisabethzaal van de oude pastorie. Op 16 maart zullen er dan ook geen activiteiten zijn in
de Elisabethzaal, die dan stemlokaal is. We mogen reclame maken voor Ons Raadhuis. En zullen niet nalaten
mensen ná het stemmen proberen te verleiden binnen te stappen om eens rond te kijken en een kopje koffie
te komen drinken.
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