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We konden deze laatste week van het jaar gelukkig weer elke dag een kerstlunch organiseren. Vorige 
jaren is dat vanwege de corona-crisis niet doorgegaan. We zijn heel blij dat we nu weer gewoon 
kunnen genieten van zo vele jaarlijkse tradities, zoals de kerstlunches en de vrijdagmiddag-
kerstborrel! 
 

Gesloten dagen Ons Raadhuis rond de jaarwisseling 
Vanaf maandag 26 december tot en met vrijdag 6 januari is Ons Raadhuis twee weken gesloten. De eerste 
week vanwege de feestdagen en bijbehorende vakantie. En de week erna omdat we een en ander in de 
keuken gaan aanpassen. In elk geval wordt het nieuwe fornuis 
geplaatst, dat we van de opbrengst van de Ik-Buurt-mee-actie 
hebben kunnen  kopen. Nog allemaal bedankt voor de acties, 
groot en klein van deelnemers en vrijwilligers om zo veel 
vouchers voor Ons Raadhuis te bestemmen!   

 
We wensen iedereen fijne feestdagen en een 
goed begin van het nieuwe jaar. Op vrijdag 13 
januari is de vrijdagmiddagborrel een 
nieuwjaarsborrel mét Open Podium. Wees 
welkom vanaf 15 uur! Op het open Podium weet 
je nooit wat er gebeurt. Soms is er een 
spontaan klassiek duet zoals tussen Jos Damen en Paula Pignato op 2 december (foto).  
Of misschien is Trekzakiste Gerda Reijnders er weer (foto).  

 

Vrijwilligersbijeenkomst ouderwets gezellig 
Op 25 november wilden we onze vrijwilligers bedanken voor het belangrijke werk wat ze doen voor Ons 
Raadhuis. Daarvoor hadden we Kumar Poot gevraagd een heerlijk stamppotbuffet voor ons klaar te maken. 
En we hadden het bestuur van Ons Raadhuis gevraagd om de vrijwilligers te bedienen. Beide acties vielen in 
goede aarde. Klap op de vuurpijl was de overheerlijke amandelspeculaas-taart van Ietje. De opkomst was 
groot en het werd natuurlijk erg gezellig. Herma Barnhoorn bedankte namens het bestuur alle vrijwilligers voor 
hun inzet en de sfeer van warmte, gezelligheid en gastvrijheid die de vrijwilligers samen met het team weten te 
creëren. Irma bedankte een aantal vrijwilligers die al vanaf het begin (en soms zelfs al bij de aanloop) bij Ons 
Raadhuis waren betrokken. Zij ontvingen een heuse chocolademedaille voor bewezen diensten! 
 

                         
 

                     Ietje bij haar beroemde gevulde speculaas-taart                                        Medaille voor vrijwilligers van het 1e uur 


