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Op de valreep van onze vakantie nog een tweede Nieuwsbrief deze maand. 

 
 

Rustig aan en gezellig 
De afgelopen maand zijn de activiteiten weer 
opgestart. En dat zorgde ervoor dat er zo een 
180 deelnemers en vrijwilligers weer naar Ons 
Raadhuis kwamen. We zien dat het de meeste 
mensen lukt in ontspannen sfeer de corona-
regels in acht te nemen.  
Het is wennen dat er bij sommige activiteiten 
een stuk minder mensen zijn. Maar toch is de 
voor Ons Raadhuis zo typische gezellige en 
ontspannen sfeer weer meteen aanwezig.  
 

Even bellen en dan lekker komen!  
Nu in deze corona-periode moet je het plannen 
wanneer je naar Ons Raadhuis wilt gaan. Om 
niet meer mensen binnen te hebben dan het per  
activiteit gestelde maximum is het nodig dat iedereen zich van te voren opgeeft.   
Maar dat is niet veel werk! Dat kan elke ochtend via de telefoon van Ons Raadhuis (026-8449140) of binnen in 
Ons Raadhuis als je er toch al bent.  
Voor de koffiebijeenkomsten kun je je ook aanmelden maar kunnen we soepeler zijn. De koffie-bijeenkomsten 
zijn er bijna elke ochtend (10.00-12.00 uur) en elke middag (13.30 – 15.30 uur). Omdat mensen even langs 
komen en niet de volle twee uur blijven is er meer doorloop mogelijk. We zorgen er voor dat er per 
bijeenkomst niet meer dan 10 mensen binnen zijn . 
Dus als je liever aan komt lopen voor koffie gewoon doen. De afgelopen maand is het nog niet voorgekomen 
dat we iemand moesten weigeren.   
 

Nog niet geweest sinds 2 juni? 
Voor iedereen die het nog niet aandurfde: bel na de vakantie een keer en maak een afspraak. We staan klaar 
om je te ontvangen en op je gemak te stellen. Het is heerlijk om weer aan een activiteit mee te kunnen doen.  
 

Meer activiteiten vanaf 10 augustus 
Omdat na de vakantie de tent wordt geplaatst, kunnen onze koren weer starten. Binnen zingen is een risico. 
Maar in de tent met opengeslagen zijkanten kunnen Sol-la-si-do en Soeria Canta, met voldoende onderlinge 
afstand, weer lekker galmen.   
 
Linedance kan niet in de tuin als het regent. Ook voor de linedance-club is de tent heel handig.  
 
In de tent kunnen groepen lekker buiten koffie drinken, zijn we een high-tea van plan, kan er misschien weer 
een lezing gegeven worden. Tent-ideeën en -verzoeken zijn van harte welkom.  
 
 


