Inpakken voor Kerstactie

Zithoekje met spatscherm

Ons Raadhuis is een activiteitencentrum voor 55+.
Het is een plek waar je in principe altijd kunt binnenvallen. Waar je
vrijblijvend deel kunt nemen aan een activiteit. Of toch maar niet.
Waar je altijd kunt aanschuiven bij de koffie of de lunch en een
praatje kunt maken. Of de krant lezen of een boek kiezen uit de
buurtbieb. Niets hoeft en alles mag.

Alleen niet in 2020.
Door de corona-maatregelen was deze vrijblijvende inloop niet meer
mogelijk. Moest je je van te voren aanmelden voor een activiteit. En
mocht er veel niet. Zoals zelf je koffie inschenken en een koekje uit
de trommel pakken. Of een mede-deelnemer een bemoedigend
schouderklopje geven. Maar het is ons allemaal gelukt er toch een
leuk jaar van te maken. Met activiteiten en best veel bezoekers. Dat
willen we met deze foto-impressie in beeld brengen.

Lunch in de tent

Reactie Kerstactie

Covid-schilderles buiten in de tent

info@onsraadhuis.com
www.onsraadhuis.com
Nieuwstraat 1
6881 SK Velp
T 026-8449140

ONS RAADHUIS
Facebook-pagina. Of loop eens langs. Of bel eens naar Ons Raadhuis.
Hou onze website in de gaten, of de lokale en regionale krant, of onze

Het jaar 2020 in Beeld

Als het weer kan pakken we alle activiteiten weer op.
gedaan.
per activiteit met minder mensen; toch is er 7500 keer iets door iemand
Er waren in 2020 nog heel wat activiteiten. Ook al waren het er minder en
Covid-Ki

Speldje Evacuatie
Arnhem 75 jaar

Uitreiking speldjes evacuatie Arnhem in Ons Raadhuis
Drie maanden thuis

Ontvangst 5-mei actie

Lunch aan huis
ReVaBo-groep maakt twee
banken voor ons’

Ontvangst kerstactie

Handwerkclub maakt mondkapjes

Bepakte vrijwilliger
Kerstactie

Bewegen maar buiten,
coronaproof

Eerste poging Zoom-overleg

Kaartje van een jongere bij 5-mei actie

Raadhuis-ansichtkaart
‘Hartelijke gastvrouw
op de mat’.

Kerstactie parelengeltje

Rummicub
Vrij-mi-bo

Inpakken voor kerstactie

Kaartje bij de 5-mei actie

Linedance buiten

Kleurles via scherm

7

Vrijwilligers bij de kerstboom

Alchohol 70%
voor desinfectie

Raadhuis-ansichtkaart ‘Racen naar
Ons Raadhuis op de fiets’.

In juni draad oppakken met vrijwilligers

SolLaSiDo oefent in de tuin

Kerstattentie kerstactie

