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In deze Nieuwsbrief ligt het accent op het ‘langzaam open gaan’. Hoe gaan we dat doen en wat
betekent dit voor onze vrijwilligers, docenten en deelnemers?

Open op 2 juni 2020
We gaan weer open. En wel op 2 juni. Heel
voorzichtig en met beperkte activiteiten.
We gaan open voor de mensen die dat graag willen.
Ook om een start te maken met het oefenen met
maatregelen waar we aan moeten wennen. Om te
kunnen onderzoeken met hoeveel mensen we veilig
bij elkaar zijn. En om te kijken of het lukt afstand van
elkaar te houden. Of we er in slagen elkaar al die tijd
niet aan te raken of te knuffelen.
In de maand juni is er maar één activiteit. En dat is
‘koffiebijeenkomst’. Eén in de ochtend en één in de
middag. Er zullen geen lunches zijn.
De eerste twee weken zijn de koffiebijeenkomsten voor onze vrijwilligers, begeleiders en docenten. Die
worden hier voor uitgenodigd. Het gaat om groepjes van maximaal 7 personen. Als het weer het toelaat drinkt
iedereen zijn bakje in de tuin. Want in deze corona-tijd is het beter om buiten met elkaar te zijn dan binnen.

Welkom voor koffie 15 juni
Vanaf 15 juni zijn deelnemers welkom op de koffiebijeenkomsten. Je moet je hier voor opgeven. Voorlopig kan
dat alleen telefonisch. Dat kan elke doordeweekse dag tussen 10.00 en 12.30 uur.
Bel naar de telefoon van Ons Raadhuis 026-8449140. Deze koffiebijeenkomsten kosten 1 euro, voor de
koffiepot.

Heel voorzichtig
We vinden het heel fijn dat we weer open kunnen gaan. Maar we willen ook voorzichtig zijn. We zullen dus
handelen volgens de richtlijnen. Als je naar Ons Raadhuis komt zullen we je wegwijs maken. Dan leggen we
uit en laten we zien wat we geregeld hebben om besmetting te voorkomen. Het zal bekend zijn. We doen in
elk geval wat we nu al weken in Nederland doen: 1,5-meter afstand houden, regelmatig je handen ontsmetten
met alcohol en niet komen als je klachten hebt (zie hierna).
We snappen het wanneer je ondanks deze maatregelen toch liever nog even wacht met naar Ons Raadhuis te
komen. We kunnen je ook gewoon nog eerst een tijdje blijven bellen als je dat liever wilt.
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Welke klachten wijzen op corona?
Sinds enkele weken is het aantal klachten dat kan wijzen op corona uitgebreid. Als je sinds 1-2 weken een of
meer van onderstaande klachten hebt, blijf dan thuis en wacht met onder de mensen komen tot de klachten
over zijn.









Hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, kortademigheid
Koorts
Recent ontstaan smaak- of reukverlies
Plotseling opgetreden vermoeidheid
Hoofdpijn
Buikklachten
oogirritatie/-ontsteking
Spier/gewrichtsklachten

Vanaf 1 juli weer activiteiten
We starten met een paar activiteiten. We hebben een selectie gemaakt uit ons aanbod.
We moeten de activiteiten natuurlijk binnen de regels kunnen uitvoeren.
De activiteit moet ‘mogen’. Zo mogen zang- en musiceer-activiteiten voorlopig nog niet.
De activiteit, of een variant ervan, moet uitvoerbaar zijn met 1,5 meter onderlinge afstand.
Een activiteit waarbij mensen elkaar aanraken of er materialen uitgewisseld worden kan niet.
En een activiteit waarbij mensen door elkaar bewegen en veel in elkaars lucht en mogelijk spettertjes komen
kan ook niet.
Per 1 juli starten we op met (waarschijnlijk) yoga, Ki, Tai Chi, meditatie, kleuren, handwerken, film, sieradenrepaircafé, spelletjes, Tijd-voor-Taal en ‘Wat houdt mij bezig’.
Enkele van deze activiteiten met kleinere aantallen.

Nieuwe tuinbanken
We gaan zo veel mogelijk de tuin in. Want er komen
steeds meer bewijzen dat het corona-virus zich
minder gemakkelijk kan verspreiden in de buitenlucht.
En als het weer lekker is, is het heerlijk om in de
prachtige tuin van de kerk te verpozen.
Sinds kort kan dat ook op twee prachtige banken die
voor ons gemaakt zijn door een docent en leerlingen
van de Regionale Vakopleidingen in de Bouw
(ReVaBo) uit Oosterbeek. Op woensdag 27 mei
kwamen de docent en de directeur de twee
nagelnieuwe banken zelf naar Ons Raadhuis
brengen.

Nieuwsbrief digitaal
Als u deze Nieuwsbrief voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar info@onsraadhuis.com.
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