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Daar komt bij dat het met de mensen die het betreft sowieso moeilijk communiceren is, omdat we van niet-
leden geen contactgegevens hebben. We handhaven tot de zomer de 'oude' prijs van 5 euro. Ná de zomer zal 
de maatregel definitief ingevoerd worden. We hopen dan van harte dat iedereen lid wil worden van Ons 
Raadhuis, want ja, dan kost meedoen maar één stripje en loop je misschien ook iets makkelijker binnen om 
mee te doen aan een andere activiteit. 
 
De jaarbijdrage wordt 28 euro. Die kun je betalen  in Ons Raadhuis cash of per pin. Of zelf 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.  
 
 

Nieuwe bovenburen 
Het parochiebestuur, heeft per 1 februari een nieuwe huurder voor de eerste verdieping gevonden, namelijk 
‘Hupkens-esthetiek’ . Het gaat om vader en zoon Hupkens die er een kliniek starten waar onder meer 
esthetische behandelingen verricht worden, waarbij fillers en botox gebruikt worden. Als alles verloopt als 
gepland, starten de behandelingen in april.  
  
 

Vervoersproject 
Ons Raadhuis is deelnemer van de Coalitie SamenEén. Dat is een samenwerkingsverband van organisaties 
in Rheden-Rozendaal die activiteiten stimuleert waarbij buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. De Coalitie 
onderzoekt of er behoefte is om een taxidienst op te zetten voor ritjes op maat. Deze vervoersdienst is vooral 
bedoeld voor hele korte ritjes, voor mensen die om diverse redenen moeite hebben om zelfstandig naar een 
activiteit in eigen woonomgeving te komen.  Er is een vragenlijst voor mensen voor wie deze taxidienst 
mogelijk een oplossing is. Kennen jullie iemand in je eigen omgeving voor wie een taxi op maar voor kleine 
ritjes fijn zou zijn en zou werken? Laat hem of haar dan de vragenlijst invullen. Die staat op onze website bij 
het bericht ‘Vervoer op maat’. Je kunt ook een exemplaar in Ons Raadhuis komen ophalen. Hoe meer 
ingevulde formulieren hoe beter het onderzoek!  
 
 

Eerstvolgende sluiting Ons Raadhuis  
 Vrijdag 7 april i.v.m. goede vrijdag 

 Maandag 10 april i.v.m. 2de Paasdag  

 Donderdag 27 april i.v.m. Koningsdag 

 Maandag 1 mei t/m vrijdag 5 mei i.v.m. meivakantie  
 
 

Nieuwsbrief maart     
De uiterste datum voor het inleveren van kopij voor de volgende Nieuwsbrief is vrijdag 17 februari. 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwbrief digitaal ontvangen 
Willen jullie de Nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen? 

Stuur dan een mail naar info@onsraadhuis.com. 
Wat ons betreft graag, daar geven wij de voorkeur aan. 


