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Op 6 april is Ellie met twee collega’s in Ons Raadhuis om luistertesten af te nemen. En daar zoeken ze 
deelnemers voor. Op 13 april is er nog ruimte voor enkele proefpersonen. En vanaf 11.15 uur geven ze een 
presentatie over het onderzoek.  
 
Wil je meedoen aan het onderzoek? Dan moet je wel voldoen aan de volgende eisen:  

 Je bent 60-plusser. 

 Je bent algemeen gezond. 

 Nederlands is je moedertaal. 

 Je hebt normaal gehoor (voor je leeftijd). 

 En je bent niet-muzikant (de meesten) of muzikant. 
 
Muzikant 

 Je bent uiterlijk op zevenjarige leeftijd begonnen met het nemen van muzieklessen. 

 Je hebt 10 of meer jaren muzieklessen gevolgd. 

 En je bent in ieder geval in de afgelopen 4 jaar actief gebleven met muziek. 
(e.g., muzieklessen geven, spelen in een bandje, of frequent je instrument blijven spelen). 

 
Niet muzikanten 

 Als je ‘nee’ moet antwoorden op alle voorwaarden voor de muzikantengroep.  

 En als je de afgelopen 7 jaren geen muzieklessen hebt gevolgd en geen instrument hebt gespeeld. 

 
Heb je interesse om mee te doen aan het onderzoek? Of wil je meer weten?  
Zoek dan contact met Dr. Ellie Harding: e.e.harding@umcg.nl of 050-3613335.  
 
 

Weekprogramma wordt niet gemaild 
Er zijn mensen die het papieren weekprogramma gemaild willen krijgen. Maar dat is niet nodig, want de 
papieren agenda is te downloaden van onze site. Als je wilt leren hoe dat moet, kom dan op woensdagmiddag 
tussen 14.00 en 16.00 uur naar de computersoos in Ons Raadhuis. Er is altijd iemand aanwezig die je kan 
helpen met de vragen die je hebt over je eigen tablet, laptop of smartphone. Meld je wel van te voren aan met 
je vraag. Dan schatten de begeleiders van de computersoos van te voren in hoeveel tijd ze moeten inplannen 
en bellen je voor een afspraak. Je kunt ook gewoon komen en maar zien of er iemand tijd voor je heeft. Je 
kunt altijd nog koffie of thee drinken en een praatje aanknopen.  
 
 

Verwarming in keuken 2 
Binnenkort komt er een tweede radiator in keuken 2, zodat we die ruimte weer lekker warm krijgen.  
 
 

Steun van Dullerts Stichting en Nicolaï Broederschap 
Er zijn deelnemers die sinds januari weer actief deelnemen aan de activiteiten in Ons Raadhuis en hun 
jaarlijkse bijdrage nog niet betaald hebben. We willen benadrukken dat de Dullerts Stichting en de Nicolaï 
Broederschap dit bedrag van harte willen betalen voor mensen voor wie dit bedrag een hobbel is. Schroom 
niet om dan via ons een beroep te doen op deze financiële steun. Jullie kunnen dit verzoek via mail 
(i.smeenk@onsraadhuis.com), sms (06-17040289) of Whatsapp aan ons doorgeven. Wij regelen de rest.   
 
 
Nieuwsbrief april 
De uiterste datum voor het inleveren van kopij voor de volgende nieuwsbrief is vrijdag 8 april. 
 
 
 
 

Nieuwbrief digitaal ontvangen 
Willen jullie de Nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen? 

Stuur dan een mail naar info@onsraadhuis.com. 
Wat ons betreft graag, daar geven wij de voorkeur aan. 


