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     Nieuwsbrief 

 

Augustus 2022 
 

 
Anton Pieckfestival  
Aanstaand weekend 27 en 28 augustus wordt het Anton Pieck Festival gehouden in de Emmastraat. Na vijf 
jaar Dickens Festival in de winter vonden de ondernemers het tijd voor een zomerse variant van het 
Emmastraat-festival.  
Dit keer gaan de sprookjes herleven in een authentieke en nostalgische dorpsmarkt in de sfeer van Anton 
Pieck. Op zondag neemt Ons Raadhuis deel aan het festival met een kraam. We presenteren onszelf en 
verkopen wat zaken zoals sieraden, het boek ‘Ooggetuigen’, keramiek van Wim Smit, strovlechtwerk van 
Thera Fletterman en handwerk zoals wandkleden, plantenhangers en prachtige pannenlappen. En voor wie al 
zijn of haar slag voor de winter wil slaan zijn er dassen, handschoenen, mutsen en een gebreide deken. 
Als je naar het festival gaat, kom even bij de kraam langs.   
Het festival begint beide dagen om 11.00 uur en duurt tot 18.00 uur.  
 

Tabletcursus 
Op woensdag 31 augustus start de Tabletcursus in Ons Raadhuis. Zes deelnemers krijgen tot en met 
woensdag 19 oktober wekelijks van 10.30 tot 12.00 uur les in het gebruik van de tablet. Je leert functies als 
mailen, foto’s bewaren en bekijken, beeldbellen en spelletjes-apps downloaden en spelen. En verder is er 
ruimte voor de wensen van de deelnemers.  
 
De tablets die gebruikt worden zijn van Ons Raadhuis en die mag je gedurende de cursus gebruiken. De 
lessen worden gegeven door Margrot van der Horst, eigenaar van ICT-Visie in de Emmastraat.  In elke les 
staat een onderwerp centraal. Daarna kun je gaan oefenen op de tablet. Voor kleine vragen tussen de 
wekelijkse lessen kun je terecht in de winkel. Maar je kunt ook terecht op de wekelijkse computersoos in Ons 
Raadhuis elke woensdag van 14.00 tot 16.00 uur. De cursus wordt zes keer achter elkaar gegeven. Dus als je 
deze tabletcursus niet wilt of kunt, kun je in november, januari, maart, mei of juli starten. Er zijn nog plekken 
voor de eerste cursus.  
 

Hartjes van Klaas Gubbels voor Arnhemse zorgmedewerkers 
De meesten van jullie zullen Bianca Berkhout kennen. Zij is elke donderdagmiddag aanwezig als hoofd 
spelletjes. En ze bakt om de zoveel tijd een stapel pannenkoeken voor de lunch. Bianca heeft al wat ervaring 
als patiënt in een ziekenhuis. In de coronaperiode 
is ze zo onder de indruk geraakt van de niet-
aflatende toewijding en aandacht van het 
zorgpersoneel van Rijnstate dat ze iets terug wil 
doen. Ze is via het Rijnstatevriendenfonds.nl een 
initiatief gestart om geld in te zamelen voor een 
groot schilderij van Klaas Gubbels voor in het 
personeelsrestaurant (zie foto). 
 
Het personeel heeft al aangegeven daar heel blij  
mee te zijn. Met deze actie wil Bianca het 
personeel een hart onder de riem steken en ‘ze 
laten weten dat we achter ze staan’. Als jij (of een 
familielid of een kennis) je achter deze actie van 
Bianca wilt scharen: graag! Vergeet niet dat het 
om het doneren gaat!  
https://rijnstatevriendenfonds.nl/sponsoractie/hartverwarmende-kunst-voor-zorghelden1 


