
 

Deelnemers kunnen dinsdag 10 augustus overdag na de lessen en op vrijdag 13 augustus na 

de lessen afscheid nemen van Thea. 

Thea laat gelukkig wel weten dat ze niet helemaal weggaat. Ze komt terug. In elk geval in 

oktober om haar opvolgster op dinsdag in te werken. En ook als vrijwilliger. Wat ze precies wil 

gaan doen gaat ze de komende maanden bedenken. 

 

De opvolgster van Thea is Annet Beijer. Annet begint op dinsdag 5 oktober. 

Na het vertrek van Thea en tot de komst van Annet werkt er een invaller op de dagen van 

Thea. Deze invalster heet Jasmijn Plugge. Verder verandert er wat aan de vaste dagen van de 

activiteitencoaches. Hoe een en ander zal uitpakken wordt duidelijk in de maanden na de 

vakantie. Aan het rooster van de activiteiten verandert er verder niet veel. 

 

Ons Raadhuis aan huis? 

Ben je aan huis gebonden maar wil je graag contact houden met Ons Raadhuis? Aan 

bepaalde activiteiten (blijven) meedoen? Of ken je mensen voor wie dit misschien 

geldt? Dan horen we graag van je! 

  

In de vorige nieuwsbrief hebben we deelnemers opgeroepen om mee te denken over de 

behoefte aan thuisactiviteiten. Twaalf deelnemers hebben dat op 9 juli op Ons Raadhuis 

gedaan. Zij brachten uiteenlopende wensen naar voren. Bijvoorbeeld yoga of het koffie-uurtje 

meedoen in Zoom; contact onderhouden via Whatsapp of mail; telefoontjes of bezoek aan 

huis krijgen. Ook was er behoefte om opdrachten, zoals die van ‘Taal voor thuis’, thuis te 

blijven ontvangen. 

  

De bijeenkomst versterkte het idee dat deelnemers die niet (meer) naar Ons Raadhuis kunnen 

komen, mogelijk gebaat zijn bij activiteiten ‘aan huis’. Maar we hebben nu voornamelijk 

mensen gehoord die wél naar Ons Raadhuis konden komen. We horen natuurlijk ook graag 

mensen die dat niet kunnen. Dat kan op twee manieren: 

1. Je bent zelf aan huis gebonden en wilt hier wel met iemand over praten. Laat dit Ons 

Raadhuis weten! Bel overdag naar 026-8449140 of mail 

naar i.smeenk@onsraadhuis.com. Doe dit in verband met de vakantie vanaf 9 

augustus.    

2. Je bent niet zelf aan huis gebonden maar kent iemand die dat wel is en wilt bij 

hem/haar wel informeren naar de behoefte aan thuisactiviteiten. Doe dat en geef de 

uitkomst door aan Ons Raadhuis. Via de mail naar i.smeenk@onsraadhuis.com, of per 

brief naar Ons Raadhuis Nieuwstraat 1 6881 SK, bel overdag naar 026-8449140 of 

kom langs!   

Het gaat om alle soorten thuisactiviteiten, zowel bestaande als nieuwe. 

Denk bijvoorbeeld aan:  

 Telefonisch contact met een medewerker of andere deelnemer(s). 

 Bezoek aan huis. 

 Mailtjes 

 WhatsApp gesprekken.  
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