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Juli 2020 
 

 
We zijn blij dat we weer begonnen zijn. Dat er weer leven in de brouwerij is. En met elke stap 
in de richting van hoe het was maakt ons hart een sprongetje. 
 

Er zijn weer papieren roosters 
Sinds afgelopen maandag 29 juni zijn er weer papieren roosters! Die kun je buiten bij de voordeur uit een bak 
halen. Maar je kunt het ook op de website lezen en downloaden (www.onsraadhuis.com). Mensen die het 
papieren rooster over de mail willen ontvangen, kunnen een mail sturen naar info@onsraadhuis.com. Voel je 
vooral uitgenodigd om weer langs te komen. We maken jullie wel wegwijs, want het is anders dan je gewend 
bent. We hebben het goed geregeld, zodat je veilig in Ons Raadhuis actief kunt zijn.  
 

1 juli weer activiteiten 
We zijn weer gestart met de activiteiten. We houden ons aan de 
1,5 meter afstand. En dan blijkt dat het zelfs met minder mensen 
al weer vanouds gezellig is.  
Je kunt je voorlopig alleen maar telefonisch opgeven. Elke 
werkdag tussen 10 en 12.30 uur. Bel dan naar 026-8449140.  
Omdat we, bij grote belangstelling, iedereen een kans willen 
geven om deel te nemen aan die activiteit kun je je in eerste 
instantie niet vaker dan één keer in de twee weken opgeven. 
Voor de activiteiten ‘Ki’ en ‘Tijd voor taal’ kun je zo langskomen. 
 
Op de activiteit ‘koffiebijeenkomst’ is iedereen ook van harte 
welkom. Je mag spontaan langs komen voor de koffie- en 
theebijeenkomst. Maar om teleurstelling te voorkomen is het 
beter van te voren te bellen, want door de 1.5-meter-maatregel 
zitten we met acht personen wat sneller vol. 
 

De praktijk wijst uit dat bezoekers elkaar ook afwisselen tijdens 
zo’n koffieochtend. De een komt wat vroeger en gaat wat eerder 
weg, de ander komt wat later. Hierdoor kunnen er op een koffie- of 
thee-bijeenkomst wat meer mensen dan acht personen Ons 
Raadhuis bezoeken. Wanneer we echter vol zitten op het moment 
dat je komt moet je helaas een andere keer terugkomen  
 
Voor het sieraden-repair-café is het fijn als het te repareren sieraad 
twee dagen voor de reparatie in een plastic zakje is gegaan en niet 
meer is aangeraakt. 
 
We gaan met deze werkwijze door tot de vakantie. En dan hopen 
we dat we na de vakantie weer meer vrijheden krijgen. 
 

Zomervakantie 
Ons Raadhuis is gesloten van maandag 27 juli tot en met vrijdag  
7 augustus.  
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Nazomeren in de tent 
In augustus en september komt er een dubbele pagode-tent met houten vloer in de tuin te staan. Met wanden 
die aan alle kanten open kunnen. Voor een activiteit, voor een keer pannenkoeken eten, voor een muziekje 
met een wijntje.  
Stichting Rhederhofbeheer maakt dit voor ons mogelijk en daar zijn we heel erg blij mee. En als jullie 
tentideeën hebben, laat het ons weten. 
 
 

Filmclub 
Er is nu meer ruimte in het rooster voor filmvertoningen. Voorlopig is er twee keer per maand op woensdag 
een film. En eens per maand op donderdag. Als je op de hoogte wilt worden gehouden van de films, wordt dan 
lid van de filmclub van Ons Raadhuis. Stuur een mailtje naar info@onsraadhuis.com.  
 
 

Tai Chi en meditatie op dinsdag 
Jolanda Stellingwerff werkt tot aan de vakantie niet op donderdag. Dat betekent dat ze alleen op dinsdag tai-
chi geeft. Daar mogen de mensen van de donderdaggroep ook naar toe komen. Meditatie is tot de zomer op 
dinsdagmiddag van 13.45 tot 15.00 uur. 
 
 

Parasol 
We hebben van de opbrengsten van 
handwerkverkoop al een mooie 
zweefparasol kunnen kopen. Maar door 
de afstand die we van elkaar moeten 
houden, hebben we zoveel ruimte nodig 
voor de zithoek dat de parasol toch te 
klein is. Heeft er nog iemand een parasol 
over die we zolang als tweede parasol 
kunnen gebruiken?  
 
 

Buitenkastje voor programma 
Omdat er binnen niet te veel mensen 
mogen komen, liggen de papieren 
weekprogramma’s buiten in een bak.  
We zouden die het liefst in een 
buitenkastje hebben. Heeft iemand een 
mooi water-bestendig kastje over dat we 
zolang kunnen gebruiken?   
 
 

Blijf thuis bij klachten 
Een belangrijke maatregel tegen de verspreiding van het corona-virus is natuurlijk het advies niet onder de 
mensen te komen bij klachten. 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 
 
 

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


