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En toen we dachten het gaat nooit meer regenen, sloeg het weer om. Het is nu lekker herfst met 
bijbehorende regenbuien waarbij de nattigheid onder je kleren kruipt. En met de heerlijke 
herfstwinden. We bereiden ons voor op een pittige winter. Het is dan ook niet voor niets dat deze 
nieuwsbrief wat tips en mogelijkheden voor hulp en ondersteuning bevat.  
 
 

Wekelijkse eenvoudige warme maaltijd 
Op woensdag 5 oktober kan er voor het eerst warm gegeten worden om 17 uur. Dan schotelt Kumar Poot met 
zijn vrijwilligers aan maximaal 20 deelnemers een eenvoudige warme maaltijd voor. De maaltijd bestaat uit een 
hoofdgerecht en een nagerecht.  
Het is de start van een Kook- en Samen Eten project dat tot eind 2023 zal gaan duren. We hebben van de 
Dullertsstichting en van de Nicolaï Broederschap subsidie ontvangen om samen met een professionele kok 
een proces te ontwikkelen waarmee we twee keer per week een warme maaltijd kunnen presenteren.  
Je moet je van te voren aanmelden voor deze maaltijd. Dat kan gewoon bij de kassa/telefoniste. Wij noemen 
deze vrijwilligers ook wel de Lijsters. Je kunt dan ook doorgeven of je vlees of vegetarisch wilt en/of glutenvrij 
en/of suikervrij wilt eten.  
 
 

Spelregels: 

 Vol is vol, je kunt je op de reservelijst laten zetten. 

 Je mag je ook voor de eerstvolgende maaltijd aanmelden.   

 Je mag je per keer maar voor één maaltijd aanmelden 

 De maaltijd kost twee strippen (7,20 euro leden, 10 euro niet-leden). 
 

 
 

Een potje sjoelen, kaarten of schaken 

De sjoelgroep is weer begonnen en de kaartclub staat ook klaar voor de start. Wie sluiten er aan? Elke 
donderdagmiddag van 13.30 – 15.30 uur. En er was al rummikub elke donderdagmiddag. Verder is de 
bridgeclub op zoek naar een nieuw lid die om de twee weken wil komen spelen op woensdagmiddag. En we 
zijn op zoek naar enkele invallers.  
Verder willen we er op wijzen dat het altijd mogelijk is om één-op-één een spelletje te komen spelen in Ons 
Raadhuis. Denk aan kaarten, dammen, schaken, rummikub, scrabble. Of samen een kruiswoordpuzzel 
maken. Laat het weten, wanneer je dit wilt, dan zoeken wij er iemand bij. 
 
 

Ik buurt mee 
Op vrijdag 21 oktober valt de nieuwe Ik buurt mee!-waardecheque t.w.v. € 7,50 bij alle huishoudens in de 
gemeente Rheden op de deurmat. Deze cheque kun je tot en met 3 december aan een initiatief naar keuze 
doneren. Doe dat deze keer voor een initiatief van ons! Het project ‘Samen koken samen eten’ van Ons 
Raadhuis! We gaan geld inzamelen voor een nieuw fornuis en een afzuigkap. We willen de keuken aanpassen 
zodat er twee keer per week om 17 uur warm gegeten kan worden.  Onze penningmeester Petra van Stijn 
heeft de actie opgezet. Binnenkort staat er een doos in de Mariazaal waar de cheques in gedaan kunnen  
worden. Voor onze actie zie https://www.ikbuurtmee.nl/initiatief/392 


