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Macramé tas 
Petra Kossink begeleidt regelmatig creatieve workshops. Wat er wordt gemaakt 
gebeurt in overleg. Er is in elk geval altijd vraag naar. Zo is er vraag naar een 
workshop macramé-tas maken. Op dinsdagmiddag van 13:30-15:30 uur, kosten 1 
strip en eenmalig 10 euro materiaalkosten.  We zorgen eerst voor zes deelnemers 
en dan wordt de startdatum afgesproken. We verwachten dat er drie tot vier 
bijeenkomsten nodig zijn. Wil je mee- macrameeën? Geef je op in Ons Raadhuis, 
of via de mail info@onsraadhuis.com of bel naar 024-8449140.  
 
 

15 maart Elisabethzaal stembureau 
Dit jaar hebben we weer verkiezingen en wel die voor de Provinciale Staten en Waterschap. 
De datum is woensdag 15 maart 2023. Net als vorig jaar is de Elisabethzaal stemlokaal.  Dat betekent dat op 
woensdag 15 maart alle activiteiten in de Elisabethzaal komen te vervallen. We leveren die dag een grote 
bijdrage aan het democratisch proces van ons land. En we zullen het niet nalaten stemmers uit te nodigen om 
eens te komen kijken in Ons Raadhuis en een lekker bakkie mee te pikken.  
 
 

Folie achter alle radiatoren 
De Doesburg Rhedense Uitdaging is een organisatie die stichtingen en 
verenigingen zoals Ons Raadhuis, met gesloten beurs, verbindt aan het lokale 
bedrijfsleven. Als wij een vraag of een verzoek hebben, kunnen we die doorspelen 
naar de DR-uitdaging. Dan kijken zij of  ze een bedrijf kunnen vinden dat ons wil 
helpen. 
Eens per jaar is er een soort beursvloer. Dan komen alle partijen samen en worden 
vragenstellers aan aanbieders gekoppeld. Op maandag 14 november was de 
beursvloer van 2022 en daar kwamen we in contact met het Doesburgse bedrijf 
Ubbink. Zij wilden wel ingaan op onze vraag om achter alle radiatoren folie te 
plakken. En dat kwam Thijs Bais van Ubbink op vrijdag 13 januari doen. En 
Rhederhofbeheer vergoedt het materiaal dat we hiervoor hebben aangeschaft.  
 
 

Nieuw gordijn en overal thermometers  
En met het mooie nieuwe gevoerde gordijn in de Elisabethzaal en thermometers in 
al onze vijf ruimtes hebben we de eerste energiezuinige aanpassingen gedaan. We 
willen hierbij Rhederhofbeheer hartelijk bedanken voor het financieren hiervan.  
 
 

Warme maaltijden 
Elke woensdag kookt nieuwe kok Sierk Keuning met vrijwilligers een warme maaltijd die tussen 17.00-18.30 
uur gegeten kan worden. Om de twee weken doet Sinajda Bognar dat op donderdag tussen de middag voor 
de in dit geval warme lunch 12.30 – 13.30 uur.    
In de loop van het jaar gaat Kumar Poot op maandag een warme maaltijd voor de avond bereiden.  
Per warme avondmaaltijd hebben we twee vrijwilligers nodig van 14.00 – 18.30 uur die meekoken en helpen 
portioneren. Daarnaast zoeken we naar twee vrijwilligers die serveren en helpen de keuken schoonmaken. 
Die dienst is van 16.00 – 19.00 uur. Vooral door het schoonmaken van de keuken is dit vrijwilligerswerk pittig 
en hard doorwerken. Het zou fijn zijn als een wat jongere garde vrijwilligers ons hier bij komt helpen. Als je zin 
hebt om een keer mee te helpen, meld je aan bij onze kassa-receptie in Ons Raadhuis.     
 
 

Tariefverhoging NIET-leden tot de zomer teruggedraaid 
Het bestuur gaf vorig jaar aan dat ze deelname aan activiteiten door niet-leden duurder wilde maken. Dit om 
mensen bewust te maken van het feit dat heel veel mensen geheel vrijwillig energie stoppen in Ons Raadhuis 
om er iets moois van te maken. En om te zorgen voor een luxe flexibel systeem. Want je kunt altijd besluiten 
NIET te komen, dat kost je niets. Maar het rooster draait door.  
En dan kunnen we de steun van een jaarbijdrage door heel veel mensen goed gebruiken. 
 
Afgelopen drie weken bleek dat niet iedereen op de hoogte was van de forse prijsverhoging voor niet-leden 
van € 5,- euro naar € 7,40, de prijs van twee strippen. Het klopt dat de communicatie erover beter kon.  


