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Pasen 
We wensen iedereen een fijne Pasen. En we hopen dat het  
nu na twee jaar corona mogelijk is om Pasen weer op jullie  
eigen ‘oude’ manier te vieren en te beleven.  
 

Sluitingsdagen  
Met de Paasdagen voor de deur breekt de periode aan met  
de vrije dagen. Waardoor je soms niet meer weet welke dag  
het is. De komende tijd is Ons Raadhuis gesloten op: 

 Vrijdag 15 april Goede Vrijdag 

 Maandag 18 april tweede Paasdag  

 Maandag 2 mei tot en met vrijdag 6 mei (meivakantie) 

 Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag. 
Of we de vrijdag 27 mei na Hemelvaartsdag open of gesloten zijn, weten we nog niet.  
  

Open met koningsdag 
We zijn met koningsdag woensdag 27 april WEL open. Er zijn gewoon activiteiten! ’s Ochtends hebben we de 
TV aan in de Mariazaal, tussen de middag wordt er een Koningssoepje geserveerd bij de lunch en ’s middags 
‘draaien’ we de film ‘Mantel der liefde’ van Adriaan Ditvoorst, een puur Hollandse film op een Hollandse 
feestdag.   
  

Geen maximum aantal deelnemers meer 
Voor bijna alle activiteiten in Ons Raadhuis geldt geen maximum aantal deelnemers meer. Je kunt gewoon 
komen. En je mag weer twee keer per week naar Bewegen Maar of wisselen van dag. En je kunt ook weer 
twee keer per week naar yoga. Graag zelfs! Je mag je wel aanmelden, dat vinden we fijn, maar het hoeft niet. 

 

Jasmijn Plugge 
Graag stel ik me even voor. Mijn naam is Jasmijn Plugge. Sinds mijn geboorte woon  
ik met veel plezier in Arnhem. Ik ben getrouwd en samen hebben we twee kinderen. 
Ik ben ruim 21 jaar werkzaam in de zorg. En na het vervullen van verscheidene  
functies, op verschillende locaties, werk ik momenteel met veel plezier in de thuiszorg. 
Toen het Raadhuis op mijn pad kwam greep ik die kans met beide handen aan. Een 
nieuwe uitdaging en een leuke afwisseling op mijn huidige baan. Sommige van u kennen 
mij al een beetje, want ik ben een paar keer voor Thea ingevallen. Vanaf heden zal ik elke 
dinsdag op het Raadhuis aanwezig zijn. Op de dinsdag ontvang ik u graag en sta ik open 
voor uw vragen. Misschien kan ik uw vraag beantwoorden vanuit mijn kennis en of 

ervaring. Of lossen we samen iets op vanuit onze gezamenlijke creativiteit. Samen in beweging blijven. Elkaar 
bemoedigen en inspireren dat is mijn wens! 
 

Save the date 13 mei  
Ons Raadhuis gaat een spannende tijd tegemoet. Binnenkort vragen we weer subsidie aan bij de Gemeente 
Rheden voor een periode van vier jaar. Het is belangrijk dat we eigen inkomsten hebben met de strippen-
kaarten, koffiegeld en de jaarlijkse bijdrage. Maar er is meer geld nodig om alle kosten te dekken. We willen 
iedereen die met ons mee wil denken over hoe we dat kunnen doen uitnodigen voor een ‘Meedenkbijeen-
komst’ op vrijdag 13 mei tussen 11.15–12.30 uur. Van het bestuur zullen penningmeester Petra van Stijn en 
Frank Westers aanwezig zijn.  


