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Corona doet nog een wintertje mee 
We hadden natuurlijk gehoopt van niet. Maar ook deze winter moeten we onze schouders er onder zetten om 
ervoor te zorgen dat we corona buiten de deur houden. Dat is tot nu toe gelukt dus we gaan door met onze 
corona-aanpak.   
 
Aanmelden  
We blijven voorzichtig en we blijven onze schouders er onder zetten.  
We willen geen corona.  
De komende tijd moet iedereen die naar Ons Raadhuis wil komen  
voor een activiteit of voor koffie of thee en/of een praatje zich van  
tevoren aanmelden (026-8449140). Je kunt op de bonnefooi komen,  
maar dan is er een risico dat we je niet naar binnen kunnen laten  
omdat het vol is.  
 
Maximum aantal deelnemers 
Voor elke activiteit is een maximum aantal deelnemers bepaald. Als de activiteit vol zit kun je je op de 
reservelijst laten zetten. Dan wordt er contact met je gezocht als er een plekje vrij komt.   
 
Regels 
 Mondkapjes zijn verplicht. Ze moeten op bij het verplaatsen en ze mogen af bij zitten. 
 Bij binnenkomst handen ontsmetten.  
 Geen handen schudden, niet knuffelen.  
 Als je eenmaal zit zo min mogelijk rondlopen. 
 Ongevaccineerden vragen we eerst een zelftest te doen. Bij negatieve test toegang in Ons Raadhuis. 
 Voor alle activiteiten geldt 1,5-meter afstand houden! 
 In de Mariazaal staan de tafels weer tegen elkaar. Er mogen nu maximaal 8 personen aan de tafel. 
 In keuken 2 maximaal 4 deelnemers. 
 Lunch zelf meebrengen. 
 Bij verkouden, hoesten en proesten liever eerst thuis uitzieken, ook bij een negatieve test. Het is 

besmettelijk en we willen vermijden dat mensen in Ons Raadhuis een verkoudheid of ziekte oplopen. Zodat 
iedereen weerstand en energie kan houden om onverhoopt corona te lijf te gaan. 

 Tot slot; doe altijd een warm vest aan en/of een sjaal om. Ook deze winter staat er altijd een raam of deur 
op een kier.  

 
Als je positief bent 
Mocht het zo zijn dat je een positieve PCR-testuitslag hebt en je bent recent nog in Ons Raadhuis geweest, 
laat het dan weten. Dan kunnen we met behulp van de informatie van de GGD samen bepalen welke mensen 
in Ons Raadhuis op de hoogte moeten worden gesteld. Als mensen beschermd zijn is er overigens niet zoveel 
risico. Maar we doen er alles aan om te zorgen dat het bezoek aan Ons Raadhuis voor iedereen een gezonde 
activiteit is en blijft!  
 
 
 

Nieuwbrief digitaal ontvangen 
Willen jullie de Nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen?  
Stuur dan een mail naar info@onsraadhuis.com. 

 
 


