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Maart 2022 
 

Het allerlaatste nieuws van Ons Raadhuis. 
 

 
Met het gestrekte been er in 
Inmiddels kunnen we alle corona-
maatregelen achter ons laten. Heel veel 
deelnemers bleken er de afgelopen weken 
geen moeite mee te hebben dat de 
mondkapjes niet meer op hoefden en dat 
de anderhalve meter werd afgeschaft . En 
dat er bijvoorbeeld bij de sportles 
'Bewegen maar' weer attributen mochten 
worden doorgegeven en overgegooid. 
Leraar Willem Ouwehand geniet van de 
grote groep en van het feit dat iedereen er 
zin in heeft. Met veel genoegen maakte hij 
dan ook deze foto. 
 
 

Lijsters 
We zijn op zoek naar twee vrijwilligers die 
‘Lijster’ willen zijn op dinsdagmiddag en op 
vrijdagmiddag. Als ‘Lijster’ zit je aan de  
‘kassa-tafel’ in de Mariazaal. Je stempelt de strippen, verkoopt nieuwe strippenkaarten (cash of digitaal), houdt 
de aanwezigheidslijst bij en neemt de telefoon op.  En o ja, je verkoopt ook nog sieraden en handwerk. Heb je 
interesse? Laat het weten aan de leiding.  
 
 

Stemmen op films en abonneren op Filmkrant 
Na de gemeenteraad kan er nu ook gestemd worden voor de film! Jan Willem Schoutsen heeft een aantal 
films in handen gekregen. Er ligt in de Mariazaal een A4 waar je op de films kunt stemmen. De films die het 
meest worden gekozen zal Jan-Willem draaien.  
 
Hoe weet je welke film wanneer wordt gedraaid? We hebben drie plekken waar deze informatie te vinden is. 
Het staat in het papieren weekprogramma. Daarnaast zijn in Ons Raadhuis flyers voor alle films. En het staat 
in het dagrooster op de site. Maar er wordt geen reclame voor gemaakt in de kranten. Als je dus niet 
regelmatig in Ons Raadhuis komt wordt het lastig. Geef je dan ook op voor de digitale Filmkrant door een mail 
naar info@onsraadhuis.com.  
 
 

Onderzoek naar doofheid 
In 2018 was er een zanggroep op de vrijdagmiddagborrel die wat stukken van de opera’s van Mozart ten 
gehore bracht. Eén van de zangeressen was Ellie Harding, een afstuderende medicijnstudente. Kort daarna 
verhuisde ze naar Groningen en nu zoekt ze weer contact. Ze werkt in het Universitair Medisch centrum in 
Groningen in een groep die verschillende aspecten van het gehoorvermogen van oudere volwassenen met 
normaal gehoor onderzoekt. Er is nu een onderzoek bezig naar wat de invloed van een muzikale achtergrond 
kan zijn op luistervaardigheden. 


