In augustus kunnen mensen weer komen lunchen tussen de middag. Dan moet je als je dat wilt je eigen lunch
meenemen. De gastheer of gastvrouw schenkt de koffie , thee of limonade.
In september willen we een start maken met lunches die door gastheer of gastvrouw worden klaargemaakt.
En vanaf dinsdag 18 augustus tot half oktober is er weer schilderles. Die wordt gegeven door Hennie van der
Reep. Er is zoveel belangstelling voor dat de groep nu al vol zit.

Vakantie naar het buitenland
We doen geen gezondheidscheck bij de deur. We gaan er van uit dat iedereen thuis blijft die mogelijk
verschijnselen van Corona heeft. En we gaan er van uit dat iedereen die in een oranje gebied op vakantie is
geweest, 2 weken in quarantaine blijft en dus ook niet naar Ons Raadhuis komt.
We volgen in alles de Corona-richtlijnen van de rijksoverheid.

Nieuwsbrief
We sturen in de corona-periode een papieren versie van de Nieuwsbrief naar alle mensen van wie we geen
emailadres hebben. Als je hoort dat mensen die niet ontvangen betekent dat dat we er geen adresgegevens
van hebben, of niet de goede. Dan ontvangen wij graag de goede adresgegevens.
Als je een emailadres hebt en de Nieuwsbrief digitaal kunt ontvangen doen wij dat liever. Dat scheelt ons
portokosten.
Voor aan- of afmelden voor deze Nieuwsbrief kunt u een mail sturen naar info@onsraadhuis.com

Fijne vakantie voor iedereen.
We gaan er nu twee weken tussenuit. Blijf gezond!

Vragen over de betekenis van Ons Raadhuis
Omdat jullie het een tijd zonder Ons Raadhuis moesten doen, willen we graag twee dingen van jullie weten.
Zouden jullie deze vragen willen beantwoorden en naar Ons Raadhuis sturen of in de brievenbus doen?
Digitaal beantwoorden mag ook. Stuur dan naar info@onsraadhuis.com.
Vraag 1: Wat heeft de corona-periode voor je betekend? Wat heeft het met je gedaan?
Vraag 2: Wat betekent het voor je dat Ons Raadhuis weer open is en je er naar toe kunt komen?
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