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2021 was als tweede corona-jaar weer een bijzonder jaar voor Ons Raadhuis. Wij bleven 
gesteund door sponsoren en fondsen en we willen ze daar hartelijk voor bedanken.  
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Inleiding 
 

 

Hierbij heeft u het jaarverslag 2021 van Ons Raadhuis in handen. Het was het tweede jaar 

waarin corona bepaalde wanneer Ons Raadhuis open was, welke activiteiten er werden 

aangeboden en onder welke voorwaarden alles kon plaatsvinden.  

 

Het was pittig. Maar medewerkers, vrijwilligers, deelnemers en bestuur hebben zich tot het 

uiterste ingespannen om er een leuk jaar van te maken. Dat is gelukt en we hielden de moed 

er in. Ruim 7000 keer heeft iemand iets ondernomen in Ons Raadhuis en dat met maar 185 

openingsdagen.   

 

Er is één keer een bijeenkomst geweest met meer dan 12 mensen en met live-muziek. Dat 

was op het pensioneringsfeest van Thea Verhoef op 10 augustus, dat kon in de tuin 

gehouden worden (foto voorkant). Thea werkte vanaf de opening bij Ons Raadhuis.  

We hadden, op 1 maart 2016, nooit verwacht dat ze er zou pensioneren.  

 

We wensen u veel leesplezier en we hopen dat u een goed beeld krijgt van de invulling van 

het jaar 2021 in activiteiten- en ontmoetingscentrum Ons Raadhuis. Een jaar dat begon en 

eindigde met een lockdown.  
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1 Ons Raadhuis  

 
 

Tussenvoorziening 
Ons Raadhuis is een tussenvoorziening. Ons Raadhuis maakt het mogelijk dat mensen die 
niet meer voldoende mee kunnen met de activiteiten van clubs, verenigingen en 
buurthuizen, een plek vinden waar ze zich welkom voelen en waar ze weer naar behoefte 
kunnen halen en brengen. Er is geen indicatie nodig om deel te nemen, er is professionele 
begeleiding aanwezig en bezoekers houden zelf de regie over wanneer zij aan welke 
activiteiten willen deelnemen. De tussenvoorziening is zo genoemd omdat het mensen 
ontvangt die niet meer goed een plek vinden in de activiteiten van de sport- en 
gezelligheidsverenigingen en buurthuizen en voor wie een dagopvang (nog) niet aan de orde 
of gewenst is. 
 

Schaal geschikt voor monitoring 
Het lukt medewerkers en vrijwilligers van de 20-25 deelnemers per dagdeel te weten wat er 
speelt in het leven van deze deelnemers. Doordat er altijd een vaste, professionele kracht in 
Ons Raadhuis aanwezig is, kunnen mensen een handje geholpen worden en heeft deze 
professional de bezoekers ‘in beeld’. Door het frequente contact (vaak minimaal wekelijks) 
kan gemonitord worden en kan er aan vroeg-signalering en preventie gedaan worden. Als 
mensen enkele malen onaangekondigd niet verschijnen zoeken de activiteitencoaches 
contact, mits daar van tevoren toestemming voor is gegeven.  
In de lockdown-periodes zijn de medewerkers gaan bellen met de deelnemers om zo door te 
kunnen gaan met de monitoring en vroeg-signalering. Maar in eerste instantie om te kunnen 
steunen en eventueel hulpvragen te kunnen beantwoorden (of doorverwijzen) over de 
onzekere periode die was aangebroken. 
 

Flexibele financiële aanpak voor deelnemers 
In Ons Raadhuis kunnen ouderen deelnemen aan een zeer uitgebreid aanbod van 
activiteiten. Deelnemers  betalen een eigen bijdrage in de vorm van een strip die in 2020  
€ 3,60 kostte. We hielden voor 2021 hetzelfde tarief aan. 
Elke activiteit kan met een strip betaald worden. Deze zijn te krijgen in de vorm van 5- of  
10-strippenkaarten. Gelrepas-houders hebben een eigen strippenkaart met strippen die  
€ 2,70 per stuk zijn.   
Mensen bepalen zelf wanneer ze komen en gaan en aan welke activiteit ze deelnemen. Niet 
komen betekent dat het niets kost.   
De deelnemers zijn blij met deze flexibele aanpak. Zij moeten hun plannen regelmatig 
helemaal omgooien door oproepen van het ziekenhuis, een plots opdoemende lichamelijke 
malaise, familie, vrienden of buren die hulp nodig hebben, crematies of begrafenissen. Of de 
voorspelling van harde wind of regen en onweer waardoor het een risico is om op pad te 
gaan. Deze flexibele regeling is een belangrijke factor voor het succes van Ons Raadhuis. 
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2 Bijdragen fondsen, subsidieverleners en sponsors 
 

De bijdragen van fondsen, subsidieverleners en sponsoren worden gebruikt om zowel de 
directe kosten voor de activiteiten te betalen (kosten van materialen en vergoedingen voor 
docenten), als de indirecte kosten (huisvesting, onderhoud en inrichting, personeel, ICT, 
verzekeringen en financiële kosten). De meeste fondsen geven gerichte subsidies voor 
projecten en niet voor structurele kosten, terwijl juist structurele kosten gemaakt worden 
ten behoeve van de continuïteit van Ons Raadhuis. We zijn daarom extra blij met de 
structurele bijdrage van de gemeente Rheden, zowel wat betreft haar aandeel in de 
begroting als in de langjarige relatie met Ons Raadhuis.  
 

Projecten met fonds of subsidieverlener als financier 
Het bestuur vraagt bij fondsen subsidies aan, zodat de bezoekers aan de activiteiten kunnen 
deelnemen waar ze om vragen. In 2021 leverden de volgende fondsen een bijdrage:  
  

Fonds Bestemming 
 

Stichting Doen Ontwikkeling Ons Raadhuis 
 

Kansfonds 3e jaar Project Ons Raadhuis 
 

Oranjefonds Kunst en creatief 
 

ZonMw (Zorg Onderzoek Nederland en 
Medische Wetenschappen) 

Borging Ons Raadhuis 
 

RCOAK Welness en Gezondheid 
 

Fonds Sluyterman van Loo Activiteiten en vrijwilligers 
 

Dullerts-stichting-Nicolaï Broederschap Ondersteuning minder draagkrachtige 
deelnemers 

Gemeente Rheden Indirecte kosten 
 

 
 Enkele voorbeelden van de bestedingen met deze projectfinanciering: 

- De tent in de tuin in de zomer om een extra ruimte te hebben voor een corona-proof  
activiteit kon betaald worden uit de bijdrage van Fonds Sluyterman van Loo. 

- De opdracht aan de docente kleuren en tekenen om maandelijks een kleurplaat te  
tekenen met als thema een plek in de gemeente Rheden of Rozendaal kon 
gefinancierd worden met het project Kunst en Creatief van het Oranjefonds 

- De apparatuur die is aangeschaft om voorleessessies te streamen kon gefinancierd 
worden vanuit het ZonMw- budget.  
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Sponsoren 
De volgende sponsoren leverden in 2021 een bijdrage:  

• Winkeliers en ondernemingen gaven ons korting: wijnhandel Appeldoorn, ICT-visie, 
Baktotaal, de Gelderlander, Lintsen Tentverhuur, FrankMa Webbouw en beheer, 
Rhedennieuws, Gij Velp, Storm Velp, Jacobse Verhuizingen.  

• Winkeliers en ondernemingen schonken producten: Peeze, Baktotaal,   

• Winkeliers en ondernemingen leverden een dienst: Jansen & de Feijter, praktijk 
Ouderengeneeskunde Bertholet, gemeente Rheden, Hezelburcht B.V., RhedenNieuws, 
de Arnhemse Uitdaging 
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3 COVID-Maatregelen 
 

Lockdown vanaf de eerste dag 

Het jaar begon in lockdown. We hadden al ruim driekwart jaar ervaring met handhaving van 
coronamaatregelen en gingen daar gewoon mee door.  
   
We handhaafden de volgende maatregelen:  

- Dispensers en flaconnen met desinfecterend materiaal voor alle ruimtes. Twee 

dispensers vast aan de muur in de Mariazaal en Elisabethzaal. Een tiental flacons voor de 

andere ruimtes.  

- In de Mariazaal vormden we met de tafels één blok om zo een beperkt aantal zitplekken 

op 1,5 meter afstand te realiseren.  

- Ramen  op een kiertje open en regelmatig luchten 

- Geen touwtje uit de deur, inloop was nog steeds niet mogelijk. Bovendien zou een 

touwtje uit de deur niet kunnen uit hygiënisch oogpunt.   

- Eén toilet reserveren voor deelnemers, docenten en vrijwilligers van Ons Raadhuis. De 

achtergrond hiervan is dat de stromen gebruikers van het pand niet door elkaar moeten 

lopen. Op deze manier kun je de maatregelen die je voor de eigen groep hebt genomen 

controleren. In overleg met de andere gebruikers van het pand werd het invalidentoilet 

gekozen. In het dagschema  werd opgenomen dat de toilet minimaal drie keer per dag 

gereinigd moest worden.  

- Elke dag starten de gastvrouwen met een uitgebreid rondje ontsmetten van alle 

handcontactpunten, stoelleuningen, stoelzittingen, tafels en toilet 

- Om kruisbesmetting te voorkomen spraken we het volgende af:  

1  Geen zelfbediening meer met koffie en thee maar bediening door gastvrouwen. 
2  Geen koektrommels meer maar per stuk verpakte koekjes. 
3  Geen melkkannetjes en suikerpotten meer maar melkkuipjes en suikerstaafjes.  
4  Geen tijdschriften en krant lezen. 
5  Geen zelfbediening meer bij de lunch. 
6  Geen andere activiteiten in de keuken dan alleen voorbereidingen voor koffie en thee.   

 

- Aan het eind van de dag zouden we wederom alle hand-contactpunten uitgebreid 

desinfecteren. En ook zakken uit alle vuilnisbakken verwisselen.  

- Maatregelen waren op papier gezet en geplastificeerd en her en der over het pand 

verspreid.    

- We handhaafden het aanmelden voor activiteiten.  

In de loop van het jaar bewogen we mee met de persconferenties en met de veranderende 
maatregelen. In periodes waarin mondkapjes verplicht waren legden we plastic zakjes neer 
waar deelnemers hun mondkapjes in konden bewaren.  
In de loop van het jaar startten de vaccinatie-campagnes en werd de corona-check-app 
onderdeel van het beleid. Ons Raadhuis moest formeel gezien drempelloos blijven en 
toegang bieden aan alle belangstellenden, zowel gevaccineerden als ongevaccineerden. 
Maar daar hadden vrijwilligers, docenten en deelnemers grote bezwaren tegen. Om aan hun 
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wensen tegemoet te komen hingen we een tekst op de buitendeur waarin we aangaven dat 
we er van uit gingen dat iedereen zich had laten vaccineren. En als dat niet het geval was de 
persoon vroegen een zelftest te doen.  We lieten het verder aan het geweten van de 
betreffende  bezoeker over. Toch namen enkele vrijwilligers hier geen genoegen mee en er 
zijn confrontaties en schermutselingen geweest. De spanningen, angsten en de discussies in 
het land rond de vaccinaties waren er ook in Ons Raadhuis.  
In de meeste gevallen kozen de ongevaccineerden er voor Ons Raadhuis niet meer te 
bezoeken zolang de vaccinatie-plicht gold in openbare gelegenheden.  
 
Op 25 september werden landelijk veel coronaregels losgelaten. Daar deden wij aan mee 
omdat deelnemers en vrijwilligers graag de activiteiten en vrijheden terug wilden:  
-  Gezamenlijk lunchen 
-  Meer onderling contact doordat mensen weer dichter naast elkaar kunnen zitten  
-  Niet meer op een vaste plaats hoeven te blijven zitten  
-  Niet meer van tevoren aanmelden voor activiteiten maar weer vrije inloop 

-  Behoefte om weer koffie voor zichzelf en elkaar in te schenken 
-  Warme lunches bereiden en gezamenlijk nuttigen 
-  Weer live-muziek en weer dansen 
We schaften daarom bijvoorbeeld de 1,5-meter regel af.  We dachten dat het het begin van 
iets nieuws was toen we de tafels weer uit elkaar haalden en apart zetten met stoelen er 
omheen. Maar dat was helaas niet voor lang.  
 
Want op 6 november werden de versoepelingen weer teruggedraaid omdat het aantal 

besmettingen hard opliep. Op maandag 8 november zetten wij de tafels weer tegen elkaar.  

De besmettingen namen in de loop van de week toe en het mondde uit in een lockdown in 

de een-na-laatste week van december. We moesten alle speciale kerstactiviteiten en de 

kerstlunches (voor maximaal 10 deelnemers) afzeggen.  
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4 Activiteiten in 2021  
 

Corona-maatregelen bepaalden aanbod van de activiteiten 
De corona-maatregelen hadden in 2021 grote invloed op het activiteitenaanbod van Ons 
Raadhuis. We rolden het jaar in lockdown in. Ons Raadhuis kon open blijven vanwege de 
bijzondere positie als tussenvoorziening. De coördinator dorpshuizen van de gemeente 
Rheden stuurde ons hier een persoonlijke mail over, zie Bijlage 1.  
In onderstaande tabel is te zien welk type activiteiten in welke perioden mogelijk waren.  
 

 
 

maandag dinsdag woensdag donderdag Vrijdag  

5 t/m 15 
januari 2021 
lockdown 

10.30-14.30 
Koffie/thee, 
lunch 

10.30-14.30 
Koffie/thee, 
lunch 

10.30-14.30 
Koffie/thee, 
lunch 

10.30-14.30 
Koffie/thee, 
lunch 

10.30-14.30 
Koffie/thee, 
lunch 

18 januari 
t/m 19 
maart 
lockdown 

10.30-14.30 
Koffie/thee, 
lunch 

Telefoon 
gesprekken 

Telefoon 
gesprekken 

10.30-14.30 
Koffie/thee, 
lunch 

Telefoon 
gesprekken 

22 maart tot 
en met 28 
mei 
lockdown 

10.30-14.30 
Koffie/thee, 
lunch 

10.30-14.30 
Koffie/thee, 
lunch 

Telefoon 
gesprekken 

10.30-14.30 
Koffie/thee, 
lunch 

Telefoon 
gesprekken 

31 mei tot 
en met 17 
december  

activiteiten activiteiten activiteiten activiteiten activiteiten 

20 tot en 
met 24 
december 
lockdown  

10.00-14.00 
Koffie/thee, 
lunch 

10.00-14.00 
Koffie/thee, 
lunch 

10.00-14.00 
Koffie/thee, 
lunch 

10.00-14.00 
Koffie/thee, 
lunch 

10.00-14.00 
Koffie/thee, 
lunch 

 
Tabel 1 overzicht van type activiteiten in 2021.  
 
Van 5 t/m 15 januari waren we elke dag open van 10.30-14.30 voor koffie/thee, zelf-
meegebrachte lunch en koffie/thee. Deze activiteiten vonden plaats onder corona-proof 
omstandigheden. Onder andere op veilige onderlinge afstand van 1,5 meter. 
We concludeerden na twee weken dat we druk waren met relatief weinig mensen. En 
besloten alleen op maandag en donderdag open te zijn en de andere dagen te gaan bellen. 
Daarmee bereikten we binnen korte tijd veel meer mensen. Vanaf maandag 18 januari 
waren we open op maandag en donderdag tussen 10.30-14.30 uur voor koffie/thee, lunch, 
koffie/thee. En op  de drie andere dagen belden we met deelnemers.  
Vanaf 22 maart kwam de dinsdag er weer bij als open dag tussen 10.30-14.30 uur en werden 
op woensdag en vrijdag de deelnemers gebeld. 
Op maandag 31 mei konden we weer elke dag een beperkt aantal activiteiten met per 
activiteit een maximumaantal deelnemers aanbieden. 
 
 
 



 
Pagina 13 

 

4.1 Activiteiten tijdens lockdown eerste helft van 2021 

 

Vanaf maandag 5 januari tot en met vrijdag 28 mei bood Ons Raadhuis koffiebijeenkomsten 
en een zelf-meegebrachte lunch aan tussen 10.30 en 14.30 uur.  
Daarnaast gaven de docent meditatie en de gespreksleider van seizoengesprekken een 
Zoom-variant van hun activiteit. Op woensdag en vrijdag belde de activiteitencoach ‘van 
dienst’ met zoveel mogelijk deelnemers en vrijwilligers. En ontwikkelden de coördinator, de 
activiteitencoaches en enkele vrijwilligers tussendoor thuis-varianten van activiteiten. Dat 
laatste was in het kader van het ZonMw-project ‘Borging Ons Raadhuis’.  
 

Koffie-uurtjes en zelf-meegebrachte lunch. 
Er kwam een groep van ongeveer 50 unieke deelnemers op deze activiteiten af. Onder deze 
deelnemers waren zes personen die op dat moment nergens anders terecht konden. De 
bijeenkomsten vonden volgens de corona-regels plaats en dat gaf blijkbaar vertrouwen 
waardoor de deelnemers de tocht naar Ons Raadhuis aandurfden. Met een gemiddelde 
leeftijd van 79 jaar en in de regel ‘kwetsbaar’ behoren de deelnemers van Ons Raadhuis tot 
één van de groepen die het risico lopen op gevaarlijke complicaties bij de ziekte corona.  
We zorgden dat er iets extra’s was bij de lunch. Zoals op maandag een groene biologische 
salade. En voor wie wilde haalden we op donderdag tegen betaling een visje op de markt. 
Voor de meeste deelnemers was het bezoek aan Ons Raadhuis een manier om onder de 
mensen te komen en er even uit te zijn. Maar ook om alle vragen en onzekerheden over de 
corona-pandemie te bespreken.  En om te spuien over de isolatie en de inconsequenties in 
het corona-beleid. En om af en toe aan te kondigen dat men voorlopig thuis ging blijven 
omdat de risico’s van besmetting te groot waren geworden.   
De activiteitencoaches nodigden mensen telefonisch, via de mail of met kaartjes uit om te 
komen. En stimuleerden ook de vrijwilligers om regelmatig even langs te komen en contact 
te houden.  
 

 
Hartelijk dank voor de mail ! 

Het was fijn dat Jolanda vanmorgen belde om gezellig te babbelen! 

Aan de koffiebijeenkomsten durf ik nog niet mee te doen, hoewel ik 

mijn eerste injectie al heb gehad. 
 

 
De coördinator nodigde alle begeleiders en docenten uit om na te denken over een 
mogelijke veilige variant van ‘hun’ activiteit in de lockdown-periode in Ons Raadhuis. Maar in 
gesprek daarover bleek dat de angst altijd sterker was dan het initiatief. Dat ‘het zekere voor 
het onzekere’ beter voelde dan ‘zullen we het uitproberen’. Vrijwilligers, deelnemers én 
medewerkers vonden het risico dat werd genomen bij elke andere activiteit dan koffie 
drinken en lunchen te groot. De gastvrouwen wilden geen lunch voorbereiden en 
uitserveren, ze wilden die verantwoordelijkheid niet dragen. Gastvrouwen, medewerkers en  
deelnemers voelden zich veilig en goed bij het concept van de zelf-meegebrachte lunch.  
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4.2 Meditatie, koffie-uurtje en Seizoengesprek online 
 
In februari startte de online-les meditatie in Zoom. Deze groep bestond begin 2020 uit ruim 
12 deelnemers. Maar door de corona-sluiting kwam er een splitsing in de groep: zij die wel 
en zij die niet in staat waren om online aan te haken. De online-groep was zes personen 
groot, en dus een deelverzameling van de oorspronkelijke groep. De activiteit Meditatie 
heeft nadat het weer terug was in Ons Raadhuis nooit meer alle deelnemers terug gekregen. 
Een deel durfde niet meer te komen en een deel raakte door toegenomen beperkingen aan 
huis gebonden. Voor die laatste groep zou een online-variant een oplossing zijn maar daar 
wilden zij juist niet aan meewerken.   
 
Verder startte deze docente meditatie, ook activiteitencoach, een wekelijks online-koffie-
uurtje voor deelnemers en vrijwilligers. Dat ontwikkelde tot een uurtje met een groep van 
acht vaste deelnemers, bijna allemaal vrijwilligers. Het was een prima manier om contact 
met elkaar te houden. Het digitale uurtje stopte zodra het weer mogelijk was spontaan naar 
Ons Raadhuis te komen.  
 
De activiteit Seizoengesprek wordt geleid door een gepensioneerd Humanistisch 
hulpverlener. De gesprekken gaan over thema’s als schoonheid, natuur (wat is natuur), 
‘Samen leven met verschillen’, ‘Gewoon jezelf zijn’, vertrouwen, et cetera .. 
Zij organiseerde van 20 maart tot en met 20 mei zeven Seizoengesprekken in Zoom. Van de 
acht vaste deelnemers kreeg ze er drie, de negentigers, niet mee. Het zijn vooral hun 
beperkingen op het gebied van gehoor en zicht die er voor zorgen dat ze de stap naar de 
online-wereld niet meer willen zetten. En de angst voor de onbekende techniek speelt ook 
een grote rol. Zodra het Seizoengesprek weer in Ons Raadhuis kon worden gehouden stopte 
de online-variant.  
    
 

4.3 Online- of thuisvarianten van activiteiten 
 
Voor het ZonMw-project ‘Borging Ons Raadhuis’ is uitgebreid onderzocht of er nog meer 
thuisvarianten van activiteiten mogelijk waren. Uiteindelijk bleek dat alleen bij de activiteit 
Creatief kleuren en Tijd voor Taal succesvol. 
 
Creatief en realistisch kleuren 
Wij vroegen de docent kleuren vanaf maart 2021 elke maand een eigen kleurplaat te 
tekenen. Het idee ontstond om met 12 tekeningen een kleurplatenboek uit te gaan geven. 
Op elke kleurplaat staat een plek in de gemeente Rheden centraal. Zoals perron met 
stoomtrein in Dieren, beelden van Simon Carmiggelt en zijn echtgenote langs de lJssel en het 
beeldje voor ‘Moedige mensen’ bij Nieuw Schoonoord. De kleurplaten werden in corona-tijd 
door vrijwilligers langs de deur gebracht. Maar ook na coronatijd ging dat door voor de aan 
huis gebonden belangstellenden.  
 
Tijd voor Taal is een tweewekelijkse activiteit waarin deelnemers speelse schrijfopdrachten 
uitvoeren. In coronatijd stuurde de begeleidster deze opdrachten via de mail naar de 
deelnemers. Ze stuurden hun verhalen in. Er deden daardoor ook twee deelnemers mee die 
werken en daardoor niet naar Ons Raadhuis kunnen komen. Deze thuisvariant stopte toen 
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de activiteit weer in Ons Raadhuis gehouden kon worden. De begeleidster wilde niet met 
twee varianten tegelijk verder gaan.  
 
Voor het uitvoerige onderzoek naar de mogelijkheden van online- en andersoortige 
thuisvarianten van activiteiten zie t.z.t. verslaglegging ZonMw-project Borging Ons Raadhuis.     
 
 

4.4 Activiteiten- aanbod juni tot en met december 2021  
 
Vanaf maandag 31 mei mochten er weer activiteiten aangeboden worden. Elke activiteit had 
vanwege de coronaregels een maximum aantal deelnemers. Deze maxima varieerden met 
de veranderingen in de corona-regels.  
 

Actief 
Yoga 
Ki 
Tai Chi 
Bewegen Maar 
Wandelclub 
 
Spel 
Bridge 
Spelletjesmiddag 
Schaken 
 
Ontspanning 
Meditatie 
Film en nabespreking 
 
Ontmoeten 
Koffie-bijeenkomsten 
Lunch 
Vrijdagmiddagborrel 
Vrije inloop 
Gesprek met activiteiten-coaches 
  
Digitaal 
Computersoos 
 

Creatief en expressief 
Handwerken 
Schilderen 
Kleuren (creatief en realistisch) 
Div: mozaïek, macramé, bloemschikken 
Sieraden-repair-café 
  
Expressie, zang 
SolLaSiDo koor 
  
Expressie, taal 
Divers poëziegroep 
Tijd voor Taal 
Project Ooggetuigen 
Voorlezen 
Ons Raadhuis Leesclub 
  
 
Kennisgaring en expressie 
Lezingen en discussie 
  
Expressie, groepsgesprekken 
Seizoengesprek 
Denkgesprekken (filosofie) 
MindFulNess 
 

Tabel 2 Overzicht van de in 2021 aangeboden activiteiten 
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5 Contact met deelnemers buiten Ons Raadhuis 
 

Het eerste half jaar bood Ons Raadhuis alleen maar koffiebijeenkomsten en een zelf-
meegebrachte lunch aan als activiteit. Daar kwamen ongeveer 50 unieke deelnemers op af. 
Met de overige 150 unieke deelnemers die niet naar ons Raadhuis kwamen hielden we 
telefonisch contact.  
 

Bellen met deelnemers 
In de periode 18 januari tot en met 19 maart werd er op dinsdag, woensdag en vrijdag door 
een activiteitencoach gebeld. Er waren gemiddeld per dag tussen de 12-14 gesprekken 
mogelijk.   
En in de periode 22 maart tot en met 28 mei werd er op woensdag en vrijdag gebeld.  
Dit betekent dat er 43 dagen getelefoneerd is. Naar schatting zijn er tegen de 600 
gesprekken gevoerd met zo veel mogelijk unieke deelnemers.   
 

Kaartjes sturen 
Er zijn ook veel kaartjes verstuurd vanuit Ons Raadhuis, voor deze doelgroep is het nog een 
prima werkend communicatiemiddel. We stuurden kaartjes als we mensen telefonisch niet 
konden bereiken en dan bijvoorbeeld twijfelden aan juistheid van het telefoonnummer. Of 
wanneer we vermoedden dat de persoon weinig thuis was. 
Verder bracht of stuurde een vrijwilliger op verzoek van medewerkers en andere vrijwilligers 
kaartjes  naar deelnemers. Voor beterschap, sterkte of extra steun.  
 

Nieuwsbrieven en berichten op de site 
Er kwamen in totaal acht nieuwsbrieven uit. Mensen die niet digitaal zijn en dus geen 

digitale nieuwsbrief willen of kunnen ontvangen kregen een papieren versie van de 

nieuwsbrief over de post.  

Na elke persconferentie plaatste de coördinator een bericht op de site. De kern van de 

berichten was welke consequenties de aangekondigde maatregelen zouden hebben voor de 

uitvoering van de activiteiten in Ons Raadhuis. Bijvoorbeeld of er een wijziging zou komen 

aan het maximum aantal deelnemers. Of dat bepaalde activiteiten als zingen weer zouden 

mogen starten.  

Een enkele keer werd het bestuur geraadpleegd om groen licht te geven voor het ombuigen 

van maatregelen in Ons Raadhuis. Dat was wanneer de medewerkers er samen wat lastiger 

uit kwamen zoals bijvoorbeeld welk beleid we moesten voeren na introductie van de 

corona-check-app en het beleid ten aanzien van niet-ingeënten. 
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6 Deelnemers in 2021 
 

Aantallen deelnemers 
In 2021 is bij benadering 7.141 keer een activiteit uitgevoerd door tegen de 200 unieke 
ouderen per week. Dat ‘een activiteit is uitgevoerd’ betekent meestal deelname aan een 
activiteit uit het rooster. Maar bestaat soms ook uit een bezoek aan Ons Raadhuis voor 
koffie en een praatje of gesprek of het lezen van de krant. Met de 185 dagen dat Ons 
Raadhuis geopend is geweest, is dat gemiddeld 38 tot 39 deelnemers per dag. Voor 
aantallen deelnemingen per activiteit zie bijlage 2.  
 
 

Gemiddelde leeftijd 
Ons Raadhuis is op 1 maart 2016 gestart. De gemiddelde leeftijd varieerde de eerste jaren  
tussen 77 en 78 jaar. En kwam in 2021 op 79 jaar. Dat de gemiddelde leeftijd een jaar hoger 
is geworden kan als volgt worden verklaard. Er zijn in  2021 nauwelijks nieuwe deelnemers 
bij gekomen. De huidige deelnemers zijn weer een jaartje ouder geworden.  
 

Jaar 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gemiddelde 
leeftijd 

78 jaar 78 jaar 77 jaar 77 jaar 78 jaar  79 jaar 

        
 Tabel 3 ontwikkeling gemiddelde leeftijd deelnemers van Ons Raadhuis  
 
 

Nieuwe deelnemers 
In 2021 zijn er veel minder nieuwe deelnemers bij gekomen dan in 2019 en de jaren er voor. 
En dat heeft vanzelfsprekend te maken met de corona-crisis en de beperkte openstelling van 
Ons Raadhuis buiten de lockdowns (minder activiteiten, minder deelnemers, aanmeldplicht).  
Er zijn in 2021 in totaal 19 intakes geweest. In 2020 waren er 28. En in 2019 waren dat er 
nog 125.  
 
 

Vriendschappen ontstaan 

Buiten het initiatief van Ons Raadhuis ontstaan er natuurlijk vriendschappen en relaties. Zo 
horen wij regelmatig van deelnemers die anderen naar afspraken in het ziekenhuis rijden (in 
2021 onder andere naar de test- en vaccinatiecentra) en van deelnemers die bij elkaar op 
bezoek gaan. Deelnemers die wat naar elkaar toe brengen, iets voor elkaar kopen, iets van 
elkaar lenen. Of van begeleiders en docenten die contact houden met hun ‘leerlingen’ . En 
dat gebeurde ook in 2021. De vrijwilligers spelen hier een belangrijke rol in. Zij zijn 
gemiddeld  jonger, het zijn jongere ouderen. Zij kunnen initiatief nemen, kunnen nog auto 
rijden en/of fietsen, zijn digitaal aangehaakt of hebben vaak een partner die ook iets kan 
doen.  
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7 Vrijwilligers 

 

Ons Raadhuis is een bewonersinitiatief en een vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers 
vormen het hart van de organisatie, de professionele krachten ondersteunen, organiseren, 
sturen, begeleiden en hebben de dagelijkse leiding.  
 

7.1 Aantal vrijwilligers 
In 2021 waren er 56 unieke vrijwilligers.   
 

 

Type vrijwilliger aantal 

Bestuur   6* 

Gastvrouw 25 

Activiteit of workshop leiden  25 

Ondersteuning 15** 

Totaal 71 *** (uniek aantal vrijwilligers  56) 

 
Tabel 4 aantal en type vrijwilligers 

 
*    driekoppig bestuur en drie adviseurs. Het bestuur startte 2021 met zes leden en eindigde 
met twee officiële en twee officieuze leden.  
** ondersteuning: boodschappen, administratie, PR, receptiewerk en verkoop, klusjes-
mensen, ICT.  
*** Het totaal aantal is groter dan het aantal vrijwilligers omdat er bijv. ook gastvrouwen 
zijn die workshops geven of een activiteit leiden.  
 
Er zijn 25 gastvrouwen/gastheren. Elke gastvrouw/gastheer werkt minimaal een dagdeel per 
week. Drie van deze gastvrouwen zijn inval-gastvrouwen.   
Daarnaast zijn er 25 vrijwilligers die een activiteit leiden of verzorgen als yoga, spelletjes, 
Bewegen Maar, poëziegroep,  buurtbieb runnen, sieraden-repair-café leiden en film 
presenteren. Samen met zeven betaalde docenten verzorgden zij in 2021 het zo uitgebreid 
mogelijke activiteitenaanbod van Ons Raadhuis. 
Er zijn 12 vrijwilligers ‘Ondersteuning’. Twee klusjesmannen, iemand die de koelkast 
wekelijks reinigt, iemand die de handdoeken wekelijks wast, mensen die boodschappen 
doen, vrijwilliger administratie, vrijwilliger PR en vrijwillige webmaster.   
 
 

Wat krijgen vrijwilligers van Ons Raadhuis? 
Zij kunnen met hun vragen en bespreekpunten terecht bij de activiteitencoach en/of de 
coördinator. 
- Als vrijwilliger mogen zij gratis aan een activiteit van 1 strip deelnemen. 
- Vrijwilligers lunchen op hun dagdeel gratis in Ons Raadhuis. 
- Er is tweemaal per jaar een gezamenlijke bijeenkomst voor alle vrijwilligers. 
- Zij kunnen deelnemen aan scholing voor vrijwilligers die in de gemeente Rheden wordt 

aangeboden. 
Zie website www.onsraadhuis.com/vrijwilligers 

http://www.onsraadhuis.com/vrijwilligers
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7.2 Aanbod voor vrijwilligers  
 
Wij stellen vanzelfsprekend onze vrijwilligers altijd op de hoogte van het aanbod voor 
scholing en feestelijke bijeenkomsten voor vrijwilligers in de gemeente Rheden.  
 

Netwerk Informele Ondersteuning 

In 2021 heeft het NIO, Netwerk Informele Ondersteuning, een viertal activiteiten 
georganiseerd voor vrijwilligers. 
Donderdag 10 juni een Netwerk-wandeling in de buitenlucht in Rheden.  
Donderdag 2 september, de eerste van het maandelijkse NIO-café, in een café in Rheden 
Donderdag 30 september NIO-Netwerk-bijeenkomst ‘Je staat er niet alleen voor’.  In 
partycentrum Ons Huis in Rheden 
Donderdag 4 november NIO-netwerkbijeenkomst ‘Signaleren van dementie & een niet-pluis-
gevoel’ door Netwerk Dementie Arnhem en Omstreken in Partycentrum Ons Huis in Rheden.  
 
Deze uitnodigingen gaan altijd door naar de vrijwilligers, maar ze nemen er zelden aan deel.  
De thema’s van de netwerkbijeenkomsten zijn echter zeer relevant voor de vrijwilligers van 
Ons Raadhuis. Er is dan ook contact gezocht met de organisatie met het verzoek om een 
vergelijkbare bijeenkomst in Velp te organiseren. Maar daar heeft het NIO de capaciteit niet 
voor.  
 

Incluzio 
Sinds 2021 regelt Incluzio het sociaal werk in de gemeente Rheden en bemenst de 
‘Vrijwilligerscentrale’ en bestiert ‘de Vrijwilligersacademie’.  
Het Vrijwilligerspunt Rheden werd in september 2021 actief in de richting van de vrijwilligers 
met het verschijnen van een nieuwsbrief met daarin kennismaking met de coördinator en 
met het bestaan van het vrijwilligerspunt.  
In 2021 organiseerde de ‘vrijwilligers-academie’ een thema-avond over de WTBR maar die 
moest vanwege de aangescherpte corona-maatregelen worden uitgesteld.  
 

Gemeente 
Vanuit de gemeente is er speciale aandacht geweest voor de vrijwilligersorganisaties. 
In het voorjaar kondigde de assistent van wethouder Gea Hofstede aan dat ze een Digitaal 
koffierondje met vrijwilligers in Rheden wilde organiseren.  
De uitnodiging luidde als volgt:  
‘Normaal gesproken is er veel contact tussen wethouders en allerlei organisaties. In deze 
coronaperiode is dat niet mogelijk. Wethouder Hofstede wil graag met vrijwilligers van 
verschillende organisaties een 'digitaal koffierondje' doen. Het Raadhuis is zo’n organisatie 
waar zij graag met een aantal vrijwilligers een digitaal kopje koffie wil doen (via TEAMS). Het 
gaat om de waardering voor alle inzet en ook horen hoe het gaat.’  
Drie vrijwilligers van Ons Raadhuis gingen in op deze uitnodiging. Uiteindelijk vond het 
digitale koffierondje plaats op 4 mei en daardoor kon er nog maar één vrijwilliger van Ons 
Raadhuis aan deelnemen.  
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In het kader hieronder staat de motivatie van een van de deelnemende vrijwilligers van Ons 
Raadhuis aan het digitale koffieuurtje met de wethouder. 
 

Van xxx op 2021-04-15 20:01 
Hoi Irma, 

Het lijkt me zeker wat. Ik wil graag vertellen wat een geweldig 

initiatief ik jullie Raadhuis vind. Voor mij als vrijwilliger is het 

ook een win-win situatie want ik vind daar net zo gezelligheid en 

sociale verbinding als vrijwilliger als de mensen waarvoor jullie het 

doen.groetjes. 

 
Op dinsdag 7 december kwam Wethouder Gea Hofstede met haar zoon binnenvallen met 
een berg dikke repen chocolade voor onze vrijwilligers. Dat werd goed ontvangen en ze 
gingen met haar op de foto.   
 
Donderdag 23 december kwam een Digitale Nieuwsbrief van het Vrijwilligerspunt van 
Incluzio binnen met een bedank-videoboodschap van Gea Hofstede voor alle vrijwilligers in 
de gemeente en een hartelijke kerstwens.  
 
  

7.3 Vrijwilligers en corona 
 

In 2021 zijn niet alle vrijwilligers actief geweest. 
 
Redenen daarvoor waren: 
 
- Vrijwilligers die zich niet wilden laten vaccineren wilden ook niet meewerken aan ons 

aanbod om voorafgaande aan een bezoek aan ons Raadhuis een zelftest te doen.  
- Doordat een activiteit niet meer aangeboden werd omdat het niet corona-proof kon 

worden uitgevoerd zoals een warme lunch, de vrijdagmiddagborrel zelf en live-muziek bij 
de vrijdagmiddagborrel.  

 

 
 

 

  

mailto:yvonjager@hetnet.nl
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8 Ons Raadhuis: uitwisseling en samenwerking 
 

Er zijn heel wat initiatieven geweest met  organisaties om ideeën over Ons Raadhuis uit te 
wisselen, Ons Raadhuis te presenteren of mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken. 
 
 

8.1 Uitdragen initiatief 
 

doelgroep organisatie wanneer Waar  Wie  Wat 
Beleidsmede-
werker Gert van 
Putten 

Gemeente 
Arnhem 

13 jan. Team- 
overleg 

IS Info-uitwisseling 

beleidsmakers en 
uitvoerders in de 
ouderenzorg 
 

zorgvisie 
congres  

  EB Presentatie  

beleidsmakers en 
uitvoerders in de 
ouderenzorg 
 

Joannes van 
Wierstichting 

  EB Presentatie 

Bestuur 
Bakermat 

Stichting 
Bakermat 
Arnhem 

3 april De Bakermat IS  Profiel en 
arbeidsvoor 
waarden 
coördinator-functie 

beleidsmakers en 
uitvoerders 
 

Zilveren 
Kruis 

  EB  Brainstormsessie 

opleiders 
bestuurders in de 
zorg 
 

Masterclass 
– de Meent 

23 sept. Ons Raadhuis  EB Werkbezoek 

Geriaters 
Groningen 

Martini 
ziekenhuis 

30 sept. Ons Raadhuis  EB Werkbezoek  

Bestuurders in de 
zorg 

Actiz 19 okt. Dutch Design 
Week 

EB Presentatie 

initiatiefgroep 
Adequaat aanbod 
act. en ontm. 
ouderen 
 

Zorgsaam 
Twenterand 
en De 
Vriezenhof 
 

2 dec. Teams- 
overleg 

HB 
IS 

Info-uitwisseling 

beleidsmakers en 
uitvoerders 
buurtkamers 
 

Leger des 
Heils 

9 dec.  Teams- 
overleg 

HB 
IS 

Info-uitwisseling 

adviseurs zorg en 
welzijn 

Proscoop 14 dec.  Webinair EB College 

studenten 
geneeskunde en 
verpleegkunde 
 

  onderwijssessie EB onderwijs 
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8.2 Samenwerking met ….. 

 
Ondernemer Ester Bertholet  
Ons Raadhuis heeft medewerking verleend aan de opstart van het met ouderen samen 
schrijven van het boek ‘Gezond ouder worden’ door de eerste Zoom-sessies met ouderen te 
hosten. Deze bijeenkomsten vonden plaats op woensdag, een dag waarop Ons Raadhuis 
vanwege de corona-maatregelen tot eind mei gesloten was.  
 

Universiteit Nijmegen  
Faciliteren van een klankbordgroep van deelnemers en vrijwilligers van Ons Raadhuis ten 
behoeve van een onderzoekaanvraag  over angststoornissen en depressie bij ouderen  
door Prof. dr. Gert-Jan Hendriks, Program/Hoofd Onderzoeksprogramma Angst Dwang en 
PTSS Radboud University Nijmegen.  
De startbijeenkomst van de klankbordgroep was 21 juli.  
 

Arnhemse Uitdaging 

Donderdag 15 april teams-overleg Ouderen, eenzaamheid en digitalisering van Arnhemse 
uitdaging. 
Dinsdag 28 september deelname aan Meet- and Matchevent in Musis Sacrum.  
 

Senia 
Overleg met Senia-vrijwilliger Maja van Almelo op maandag 20 september en maandag 4 
oktober.  Maja van Almelo zou mogelijk kunnen ondersteunen bij het vormen van een 
leesgroep.  
 

Met ProPersona Connect  
Door het webinar 'Omgaan met stress' van Pro Persona Connect bij deelnemers en 
vrijwilligers actief onder de aandacht te brengen. Het webinar vond plaats op donderdag 4 
november van 19.00-20.00 en was ook opengesteld voor inwoners van gemeente Rheden. 
Deelnemers konden gratis en anoniem meedoen.  
 

Amnesty 

Overleg met vrijwilliger van Amnesty Gerard Beltman op 4 november. Het idee was om een 
keer met een groep deelnemers het ‘mensenrechtenspel’ te spelen. Vanwege de corona-
crisis zal dat pas in 2022 gepland kunnen worden.  
 

Doesburg Rhedense Uitdaging 
1 november Deelname aan Beursvloer Doesburg Rhedense Uitdaging met vraag naar nieuwe 
bestuursleden.  
 

Incluzio 
Deelname op 7 oktober aan een stand in Velp op het plein voor de Hema samen met 
coalitiepartners in de actieweek tegen eenzaamheid. Doel was de coalitie bekendheid geven 
en  met een koffiebon mensen verleiden naar activiteiten in buurt- en inloophuizen en 
andere activiteitencentra te gaan.   
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Deelname aan bijeenkomsten van de coalitie tegen eenzaamheid op maandagen 28 juni, 
6 september en 1 november.  
 

Ongehinderd 
Op dinsdag 26 oktober bezoek en onderzoek door ‘Ongehinderd’, op verzoek via Gemeente 
Rheden om mee te werken aan het uitvoeren van een toegankelijkheidstoets.   
 
 
 
 

8.3 Kennismaken met    

 
Donderdag 18 maart 15.30 uur kennismaking met Incluzio Marjan Helmink en Liane de Blij 
dorpscoaches volwassenen Velp.   
 
Vrijdag 17 september Channa van Harmelen, wijkverpleegkundige Arnhem Noord van Acare 
kwam langs met stagiaire Lisa van Bijsterveld HBOV-HAN.  
 
 
 

8.4 Stage dan wel onderzoek 
Dinsdag 16 februari kennismaking met Femke Wassenaar, een eerste-jaars studente  'Global 
Project and Change Management' bij Windesheim in Zwolle. Contact kwam binnen via E. 
Bertholet. Zij onderzocht of deelname aan Ons Raadhuis een rol speelt bij het verminderen 
van gevoelens van eenzaamheid. Ze heeft het onderzoeksverslag afgemaakt zonder E. 
Bertholet er in te kennen. Daarom heeft het voor Ons Raadhuis niet de status bereikt dat het 
een rapport is dat we kunnen gebruiken voor resultaten over Ons Raadhuis.   
 
Op vrijdag 19 maart kennismaking met Fieke van Kempen namens een groep van vier 
studenten Medicijnen van de Radboud Universiteit. Hun open opdracht was ‘Ontwikkel een 
innovatie in de gezondheidszorg in de digitale wereld’. Zij kozen voor het ontwikkelen van 
een Ganzoombord, een spel om spelenderwijs met Zoom om te leren gaan. Op woensdag 28 
april, in lockdowntijd, is de proefsessie geweest met het Ganzoombord met vijf deelnemers.   
 
Maandag 25 oktober kennismaking met Iris Velting, afstudeeronderzoek van de HAN dat zij 
uitvoert voor Living Lab een project dat het doelgroepen-aanbod in het zwembad Biljoenbad 
gaat uitwerken.    
Zij heeft in Ons Raadhuis mensen geïnterviewd om het mogelijke gebruik en de wensen die 
er zijn t.a.v. het gebruik naar voren te halen.  
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/bewegen-in-water-voor-iedereen/. 
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9 Ontwikkeling organisatie 
 

Activiteiten bestuur 
Het bestuur van Ons Raadhuis heeft naast haar bestuurlijke taak ook een uitvoerende taak, 
zoals het ontwikkelen van visie en beleid, en het aanschrijven van fondsen voor het 
aanvragen van subsidies. Ze heeft in 2021 negen keer vergaderd. Tijdens het bestuurlijk 
overleg werden een aantal vaste agenda onderwerpen behandeld. 

• Begroting 2021 

• Jaarrekening 2020 

• Jaarverslag 2020 

• Financieringsbronnen Ons Raadhuis 

• Lustrumviering 

• Projecten, subsidieaanvragen 

• Meerjarenbeleidsplan 2021 - 2023 

• Vacature 
 
Daarnaast formuleerde het bestuur een inhoudelijk advies over een aantal onderwerpen. 

• Richtlijn over omgaan met niet-gevaccineerden in Ons Raadhuis. 

• Richtlijn over hoe om te gaan met eigen handel van medewerkers en vrijwilligers. 

• Standpunt over het verzoek om betaalde gezamenlijke vergadertijd van de 
medewerkers . 

 
En werd de rapportage over een aantal projecten behandeld. 

• Zon Mw project ‘Borging Ons Raadhuis’. 

• Samenwerking met Universiteit Nijmegen Klinische Psychologie. 

• Koepel Zuid-Veluwe Vitaal oud worden. 

• Deelname aan coalitie tegen eenzaamheid o.l.v. Incluzio. 

• Project Uitrol Concept van Ons Raadhuis, later ‘Starters for community”. 
 

Verantwoording werving fondsen 
Voor de toekomstbestendigheid is Ons Raadhuis mede afhankelijk van fondsen. Naast de 
gemeentelijke subsidie doet Ons Raadhuis er zelf alles aan om over voldoende financiële 
middelen te beschikken door fondsen aan te schrijven. Er worden uitvoerige 
aanvraagtrajecten doorlopen om hiervoor in aanmerking te komen. En de besteding van de 
financiën worden aan het eind van het traject verantwoord.  
 
De volgende fondsen zijn met onze verantwoording akkoord gegaan. 

• Stichting Doen inclusief Accountantscontrole 

• Fonds Sluyterman van Loo 

• RCOAK akkoord  

• Dullertsstichting – Nicolaï - Broederschap 
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Met de beleidsmedewerker van de gemeente Rheden heeft met enige regelmaat overleg 
plaatsgevonden over de ontwikkelingen bij Ons Raadhuis en de noodzakelijke financiële 
middelen. 

Wijzigingen en samenstelling bestuur 
Ook op organisatorisch niveau was het afgelopen jaar turbulent en hebben er verschillende 
bestuurlijke wisselingen plaatsgevonden die van invloed waren op de continuïteit. Deze 
wisselingen hadden enerzijds met vervanging van zittende bestuursleden te maken, en 
anderzijds met uitbreiding om de kwetsbaarheid in de continuïteit te voorkomen. Hier heeft 
de nodige tijd in gezeten. 

• Per 1 januari werd de heer Wim Smit als penningmeester benoemd. Helaas is Wim in juni 
2021 plotseling overleden. 

• Per 22 juli is mevrouw Ester Bertholet teruggetreden als actief bestuurslid, en thans als 
mede-oprichter van Ons Raadhuis, adviseur van het Bestuur. 

• Per 1 oktober is de heer Peter Bootsman teruggetreden als bestuurslid (personeel). 

• Per 1 december is mevrouw Mirella Markus teruggetreden als bestuurslid (secretaris). 

• Per 1 december 2021 zijn officieus toegetreden tot het bestuur (officieel per 1 januari 
2022): 

o Mevrouw Petra van Stijn, Penningmeester. 
o De heer Frank Westers, Bestuurslid (personeel). 

• De vacature van secretaris werd vanaf 1 december vacant. 
 
 

Samenstelling bestuur per 31 december 2021 
• Mevrouw Herma Barnhoorn, bestuurslid (voorzitter) 

• Mevrouw Tera Stuut, bestuurslid 
Officieus 

• Mevrouw Petra van Stijn, bestuurslid (penningmeester) 

• De heer Frank Westers, bestuurslid (personeel) 
 

Personele wijzigingen 
Ons Raadhuis is vooral afhankelijk van haar vrijwilligers die met hun enthousiasme onze 
bezoekers onder meer begeleiden en te woord staan. Ons Raadhuis kan niet benadrukken 
hoe hartverwarmend en blij we zijn met al deze toewijding voor de bezoekers. 
De vaste (bezoldigde) bezetting bestond in 2021 uit 2 medewerkers en 1 oproepkracht, te 
weten één coördinator en twee activiteitencoaches. Voor de activiteiten van de bezoekers 
worden voornamelijk vrijwilligers ingezet en een enkele bezoldigde oproepkracht.  

• Per 10 augustus hebben we gezien haar pensioengerechtigde leeftijd helaas afscheid 
genomen van mevrouw Thea Verhoef, activiteitencoach, aan wie we veel dank 
verschuldigd zijn. 

• Per 1 oktober is mevrouw Annet Beijer als nieuwe activiteitencoach gestart. 

 
Lustrum 

Vanwege de Corona pandemie heeft Ons Raadhuis haar eerste lustrum helaas niet kunnen 
vieren. De viering daarvan is doorgeschoven naar 2022.  
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10 PR Ons Raadhuis 
 
 

Persberichten  
Er is een vrijwilliger die persberichten schrijft en aanbiedt aan  
- de Gelderlander (papieren en digitale krant voor Arnhem en regio) 
- de Arnhemse Koerier (papieren regionale krant) 
- Regiobode (papieren regionale krant gemeente Rheden) 
- Rhedennieuws (digitale krant gemeente Rheden)  
De meeste persberichten worden geplaatst.  
 
In 2021 zijn er de volgende persberichten  opgesteld: 
19 november over start van de voorlees-bijeenkomsten op 26 november 
11 november een persbericht over de start van ‘Wat houdt mij bezig’ op 25 november 
5 november een persbericht over de herstart van het schaken op dinsdag 9 november  
29 oktober een persbericht over de herstart van tai chi vanaf 26 oktober 
14 oktober een persbericht over de start van een wintercursus ‘Mindfulness voor ouderen’ 
op 4 november 
8 oktober een persbericht over Ons Raadhuis algemeen, dat de activiteiten weer zonder een 
maximum aantal deelnemers per activiteit, en dus ook zonder aanmelding, toegankelijk zijn.  
23 augustus persbericht over de start van een Herfstcursus ‘Mindfulness voor ouderen’ op 1 
september  
28 mei een persbericht over de herstart van activiteiten in Ons Raadhuis per 31 mei. 
 
Vóór 28 mei zijn er geen persberichten opgesteld. De opening was zeer beperkt en het 
aantal plaatsen was ook beperkt. We vonden dat wervende teksten daar niet bij pasten.  
 
 
 

Nieuwsbrieven 
 

De papieren variant van de Nieuwsbrief wordt naar ongeveer 70 deelnemers en vrijwilligers 
per post gestuurd. Deze mensen hebben geen emailadres of willen de nieuwsbrief niet 
digitaal. 
De digitale nieuwsbrief wordt apart opgemaakt en wordt naar 400 adressen gemaild. Voor 
een deel naar deelnemers. Maar voor het grootste deel naar contacten in het sociale 
domein, in de zorg en bij bedrijven en organisaties zowel landelijk als in het gebied.  
 
Er zijn in 2021 acht Nieuwsbrieven verschenen. 
In de maanden januari, maart, juni, juli (special voorbereiden van pensionering van een 
medewerker), juli (vakantienieuwsbrief), september, oktober en december. 
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11 Indruk van 2021 met foto’s  

      
      gasten uit Groningen op bezoek                                 nieuwe activiteit macrame 

        

                Covid-opstelling Mariazaal                                                         Frans borduurt bloemen 

              

  

 

 

 

              

         Sol-la-si-do zingt buiten                                                   tijd voor opruimen                 

 

 

 

     

 

 

      wethouder brengt chocolade                                         herfstkrans 
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Bijlage 1  

 
Persconferentie 14 december                        

 
Van Nicole Pannekoek op 2020-12-15 12:36 
Details Platte tekst 

Goedemiddag Irma, 
  
Na aanleiding van de persconferentie van gisterenavond 14 december, stuur ik je deze mail. 
  
Ons Raadhuis mag open blijven omdat jullie afwijken van de dorpshuizen en jullie een alternatief 
voor dagbesteding zijn. 
Voor jullie geldt dat jullie open mogen blijven waarbij een open inloop niet is toegestaan, alleen 
besloten dagactiviteiten voor kwetsbare groepen die zich vooraf hebben aangemeld. 
  
Mochten er vragen zijn, Ik ben tot 24 december bereikbaar en start weer op 4 januari 2021. 
  
Ik wens je hele fijne feestdagen toe en vooral een gezond 2021. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Nicole Pannekoek | Coördinator dorpshuizen 
  
Team Woon en Leefomgeving 
Gemeente Rheden|Postbus 9110 |6994 ZG| De Steeg 
T. 06 52 16 99 10|email: n.pannekoek@rheden.nl 
  

 

mailto:n.pannekoek@rheden.nl
https://webmail.onsraadhuis.com/cpsess9556398138/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ctiff%3D0%2Cwebp%3D1&_uid=17730&_mbox=INBOX&_search=e7705368f9e200d18c24d0a85916e142&_action=show#headers
https://webmail.onsraadhuis.com/cpsess9556398138/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ctiff%3D0%2Cwebp%3D1&_uid=17730&_mbox=INBOX&_search=e7705368f9e200d18c24d0a85916e142&_action=show
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Aantal deelnemers aan activiteiten in 2021                          Bijlage 2 
 
In 2021 is 7.141 keer een activiteit uitgevoerd, gemiddeld 188 keer per week, gemiddeld 39 per dag.  
‘Een activiteit is uitgevoerd’ betekent meestal deelname aan een activiteit uit het rooster. Maar is 
soms ook een bezoek aan Ons Raadhuis voor koffie en een praatje of gesprek of het lezen van de 
krant of een vrijwilliger die actief is geweest. In 2021 was Ons Raadhuis 185 dagen geopend. Op de 
gesloten dagen belden de activiteitencoaches met deelnemers en vrijwilligers.  
 

Boven de streep: totaal aantal deelnemingen - Onder de streep: Gemiddeld per bijeenkomst 

Maandag 
44 weken 

Dinsdag 
37 weken 

Woensdag 
29 weken 

Donderdag 
46 weken 

Vrijdag 
29 weken 

yoga 154 tai chi  56 Corona-
koffie-
bijeen 
komst  

  101 Corona-
koffie-
bijeen 
komst  

 344 yoga 152 
 

   7     3    3     9   7 

Ki 152 
 

Bewegen 
Maar 

198 realistisch 
kleuren 

136 Creatief   42 koffie-
bijeen 
komst 

132 

    6  10    5    4    5 

Corona-
koffie-
bijeen 
komst 

247 
     

Lunch, 
koken 

311 
 

Mind 
Fulness 

  73 
 

Mind 
Fulness 

  26 Lezingen   70 

5  9    6    4    7 

Lunch, 
koken 
 

242 
 

Corona-
koffie-
bijeen 
komst 

 250 Lunch, 
koken 

127 Seizoen
gesprek 

 143 Lunch, 
koken 

261 

  5     6   4    6   9 

creatief 
kleuren 

132 
 

Meditatie   129 Sieraden-
repair-
café 

   6 Lunch, 
koken 

  386 Voor 
lezen 

  9 

  5    6    1    8   2 

hand 
werken 

 169 
 

Schilde-
ren 

  75 Tijd voor  
Taal  

  57 Film  51 Bewe 
gen 
maar 

189 

    7    4    5   6    9 

Siera 
den-
repair 

 21 
 

Schaken    12 Computer
soos 

 29   borrel  166 

   2    2   5    12 

Denk-
gesprek- 
ken 

  43 Zingen   181  Bridge  16 Divers 
poëzie 

118   

  7    7   4   8 

    Wandel 
club 

  72 
 

Film   91 Spel 
letjes 

  92     

     3    6    4        

los 
bezoek 
en vrijw. 

483 los 
bezoek en 
vrijw. 

320 los 
bezoek en 
vrijw 

260 los 
bezoek 
en vrijw. 

524 los 
bezoek 
en vrijw. 

  295 

  11   9    9   11    10 

 
Totaal 
 

 
1643 

 
totaal 

 
1602 

 
totaal 

 
 896 

 
Totaal 

 
1726 

 
totaal 

 
1274 

gem. 
per dag  

   
   37 

gem. per 
dag 

   
  43 

gem. per 
dag 

   
  31 

gem. 
per dag 

     
  38 

gem. 
per dag 

     
  39 

 


