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Zomervakantie van 14 dagen
Lieve deelnemers. Het gaat om maar twee weken. Van
maandag 25 juli tot en met vrijdag 5 augustus is Ons
Raadhuis gesloten. En vanaf maandag 8 augustus staat
vanaf half tien de koffie weer klaar. Er zijn heel wat
activiteiten die doorgaan. Welke dat zijn kun je zien in de
weekroosters. Je kunt in elk geval elke dag koffie komen
drinken en lunchen.
Als jullie zelf vertrekken naar andere oorden wensen we
jullie heel veel plezier en ontspanning.

Presentatie Ooggetuigen en het boek bestellen
We kijken nog regelmatig terug naar de sfeervolle
boekpresentatie en uitbundig feest na afloop op vrijdag 24 juni
jongstleden. We laten dan de foto’s zien op het grote scherm.
Heb je ze nog niet gezien? Laat het weten aan de
activiteitencoach dan zullen we de voorstelling nog een keer
afspelen.
Je kunt het boek Ooggetuigen in Ons Raadhuis kopen en bij
Bruna, Readshop en Jansen en de Feijter. Maar familie en
vrienden kunnen het boek ook telefonisch of via de mail
bestellen. We hebben daar een flyer voor. En er staat een
bericht op onze website.
Foto van de signeersessie

Computersoos
De computersoos is een succes aan het worden. Er komen steeds meer mensen en het lukt tot nu toe om
iedereen naar tevredenheid te helpen. Het gaat het beste als je je van te voren aanmeldt bij de lijster (zo
noemen wij de vrijwilligers die stempelen en strippenkaarten verkopen), dan kan er telefonisch een afspraak
worden gemaakt.
Voor deze computersoos zijn we op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen. Want hoe meer helpers, hoe
meer mensen er spontaan binnen kunnen wandelen met vragen over hun apparaten. Als jullie iemand weten,
familie, vrienden, buren, laat het weten.
De computersoos gaat door deze zomer vanaf 10 augustus, dus wees welkom.

Tabletproject
Na de vakantie gaan we een project opstarten met tablets (bijvoorbeeld een IPad). Zes personen kunnen dan
gedurende twee maanden les krijgen in het gebruik van een tablet. In de meest gebruikte functies als mailen,
beeldbellen, spelletjes doen en foto’s bekijken. Na twee maanden zijn de lessen afgelopen en begint het
opnieuw. Dan is er ruimte voor de volgende zes deelnemers. Hoe we het precies gaan organiseren wordt eind
augustus duidelijk.
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