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Oproepen 
 Eén keer in de maand op donderdagmiddag draait Jan-Willem Schoutsen ‘de Keuzefilm van Deelnemers’. 

Op 24 februari is dat ‘the Sound of Music’. Op donderdag 24 maart is dat de spannende film ‘Derailed‘.  En 
op donderdag 21 april de humoristische film ‘Educating Rita’. Tot en met de maand juni zijn er films 
gepland. En daarna is de agenda leeg! Je kunt een verzoek indienen voor een film  bij Jan-Willem of bij 
ons, de leiding. Of door een mail te sturen naar info@onsraadhuis.com. We zullen dan je film gaan 
plannen. En vragen je daarbij met ons zoveel mogelijk mensen enthousiast te krijgen om naar ‘jouw’ film te 
komen kijken.  

 We zijn op zoek naar iemand die regelmatig onze schoolborden voor buiten wil beschrijven met 
aantrekkelijke teksten over Ons Raadhuis, zodat mensen worden verleid eens naar binnen te stappen.   

 En we zijn op zoek naar iemand die namens Ons Raadhuis kaartjes wil schrijven en sturen of brengen naar 
deelnemers. Bijvoorbeeld bij ziekte, ongeval of gebeurtenis in de persoonlijke sfeer. Wij zorgen voor de 
kaarten en de postzegels.  

 
 
Activiteiten 
Er zijn twee deelnemers die graag met Mahjong zouden willen starten eens in de twee weken op 
donderdagmiddag 14-16 uur. Er zijn nog twee deelnemers nodig. Heb je interesse of ken je iemand in je 
omgeving die dit leuk zou vinden?  
De boetseergroep staat te trappelen om te beginnen! Maar het is zoeken naar ruimte in ons volle rooster. We 
hebben een gaatje gevonden op vrijdagmiddag van 15.00 – 16.30 uur. De groep start op vrijdag 11 maart 
onder begeleiding van Petra Kossink. Er is ruimte voor maximaal zes deelnemers. Laat het ons weten als je 
belangstelling hebt.  
Linedance 55+ gaat ook weer starten! Vanaf donderdag 14 april tussen 12.15 – 13.15 uur, geeft Tina 
Bordeaux eens in de twee weken linedance-les. Na linedance kunnen de dansers die willen, samen lunchen in 
de Mariazaal.   
Op woensdag 30 maart start een nieuwe 6-delige cursus Mindfulness voor ouderen. Op 23 maart, een week 
ervóór, is de kennismakingsbijeenkomst. Heb je interesse? Bel dan of kom een flyer halen in Ons Raadhuis.  
 
 
Boekenweek 
De Boekenweek van 2022 vindt plaats van 9 t/m 18 april. Dat lijkt ons van de 
buurtbiebcommissie een goede gelegenheid om de schrijftalenten onder de 
bezoekers van Ons Raadhuis aan te boren. Het thema is: Eerste liefde. 
De opdracht is: 
Schrijf een verhaal, gedicht, limerick of haiku met de titel: Eerste liefde. Denk 
daarbij ook aan de liefde voor bijvoorbeeld een huisdier, een land of een hobby. 
Inzenden kan naar het emailadres van Dia Berends: dia.berends63@gmail.com. 
Vermeld bij het onderwerp: ‘Schrijfwedstrijd Boekenweek’. Inleveren bij Ons 
Raadhuis mag ook. Graag in een envelop met op de adreszijde; Schrijfwedstrijd 
Boekenweek t.a.v. Dia Berends. De uiterste inleverdatum is 31 maart 2022. 
De jury bestaat uit de commissieleden: Mieke Reijling, Rolien Vermeire en Dia 
Berends. De beste inzending belonen we met een heerlijke cake. 
PS. Ook familieleden en vrienden mogen meedoen. 
 
 
Flyers Ons Raadhuis 
De flyers van Ons Raadhuis zijn op veel verschillende plekken in Velp en omgeving verspreid. Maar het komt 
regelmatig voor dat ze verouderd zijn. Als jullie dat tegenkomen willen jullie dat aan ons doorgeven?  Of de 
stapel verouderde flyers meenemen en er een stapel nieuwe voor in de plaats zetten?  
  
 
Nieuwsbrief maart 
De uiterste datum voor het inleveren van kopij voor de volgende Nieuwsbrief is vrijdag 18 maart. 
 
 
 
 

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. 


