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Handwerkmarkt en kerstspullen 
Op maandagmiddag 28 november was de handwerkmarkt van 
Ons Raadhuis in de Mariazaal. Er was veel belangstelling voor 
en er gingen dan ook heel wat mutsen, sjaals en polswarmers 
over de toonbank. Maar ook babymutsjes en babyslofjes. En al 
deze warme winterspullen zijn nog steeds te koop want er is 
wekelijks nieuwe aanvoer. De handwerkgroep kreeg als dank 
voor hun brei- en haakwerk met sinterklaas een prachtige 
pepernotentaart gemaakt door bakker Ietje.  
Verder zijn er de afgelopen kerstweken heel wat spullen 
gemaakt en verkocht als engeltjes, kerststukken en kerstkransen 
van kerstballen. Er valt altijd iets te kopen in Ons Raadhuis.  
 

Schilderijen expositie  
In een volle Mariazaal werd op dinsdag 20 december de expositie van de schildergroep geopend. Partners, 

zussen, vrienden, vriendinnen en een nichtje waren naar Ons Raadhuis 
gekomen om het werk van de deelnemers te bekijken. Dankzij de panelen 
die we van RIQQ mochten gebruiken kwam het werk prachtig uit en waren 
de schilders onder de indruk van hun eigen werk. Een aantal deelnemers 
aan deze schildercursus hebben laten weten dat zij dingen gemaakt 
hebben waar ze zelf versteld van staan.   
Op 10 januari start een zesweeks cursus door docente Suzan Spoelstra. Er 
zij nog twee plaatsen beschikbaar. En we hopen in maart/april weer wet 
een lange serie lessen te beginnen. We vragen daar projectgeld  voor aan  
bij een paar fondsen.  

 

Tablet cursus  
Op woensdag 18 januari start de derde serie van de Tablet-cursus. Deze cursus is speciaal voor mensen die 
niet of nauwelijks online zijn. Voor mensen die er nog steeds niet aan toe gekomen zijn. Of die het al 
opgegeven hebben. Of die er steeds maar niet voldoende mee bezig zijn geweest om vertrouwd te raken aan 
een tablet, laptop of smartphone. 
In deze cursus leer je in een kleine groep van maximaal 6 deelnemers basisvaardigheden voor internetgebruik 
op een tablet als mailen en internetten. En praktische zaken als apps downloaden, contact met 
overheidsinstanties (DigiD), beeldbellen en cameragebruik.  
De kosten bedragen 1 strip € 3,70 per bijeenkomst (er van uitgaande dat u lid bent en de jaarbijdrage van € 28 
betaalt. Voor niet-leden kost iedere bijeenkomst 2 strippen) en 1 euro per keer voor de koffie en koekjes. De 
Tablet krijgt u gedurende de cursus van Ons Raadhuis in bruikleen.  
Voor informatie zie https://onsraadhuis.com/2022/12/20/tablet-cursus-ons-raadhuis-2/. 
Er zijn nog plekken beschikbaar voor deze serie van de Tablet-cursus. Dankzij een bijdrage van de 
Dullertstichting en van de Nicolaï Broederschap kunnen we deze cursus door een professionele docent 
aanbieden.  
 

Warme maaltijden 
Sinds de start op woensdagavond 5 oktober zijn er al 180 lekkere gezonde 
versbereide warme maaltijden samen opgegeten. Met elke keer een heerlijk 
toetje als afsluiting.  
Op woensdag 11 januari starten de warme maaltijden weer. En omdat we 
weten dat er veel meer mensen zijn die graag warm willen eten maar liever 
overdag kookt Sinajda Bognar ook om de twee weken en warme maaltijd op 
donderdag tussen de middag. Zij start weer op donderdag 19 januari.  
 

    Samen koken met Kumar Poot 

Nieuwe tarieven per 1 januari 2023 
In de vorige Nieuwsbrief hebben we ook al gemeld dat de tarieven voor 2023, iets omhoog gaan. De prijs van 
de strip gaat met ingang van 1 januari 2023 met 10 cent omhoog en wordt 3,70. Dat is een stijging van 2,7%. 
De jaarbijdrage wordt 28,- euro. Die kun je betalen  in Ons Raadhuis cash of digitaal, of overmaken op 
NL10RABO0308180127 t.a.v. Stichting Ons Raadhuis.  
De jaarbijdrage voor nieuwe deelnemers wordt vanaf nu per kwartaal aangepast. Dat betekent dat je 
respectievelijk 21, 14 of 7 euro betaalt wanneer je na 1 april, 1 juli of 1 oktober lid wordt. De jaarbijdrage is 


