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Help ons de winter door 
We schrokken van de mededeling dat onze energierekening drie tot vier keer zo hoog zou gaan worden. We 
hebben dan ook onmiddellijk een actie op touw gezet met de titel ’Help ons de winter door’. We doen een 
beroep op jullie, jullie familie, vrienden en kennissen. Als veel mensen eenmalig een klein bedrag van 5 tot 10 
euro overmaken hebben we een mooi  bedrag waar we de extra energiekosten van deze winter mee kunnen 
betalen. En kunnen we jullie nog steeds ontvangen in een heerlijk warm Ons Raadhuis met warme koffie of 
thee en een lekker koekje. De kaartjes voor deze actie liggen binnenkort in Ons Raadhuis. Jullie mogen ze 
meenemen en uitdelen.  
 
 

Zuinig omgaan met energie 
Dat er nu dubbel glas in de ramen zit zal veel uitmaken voor ons energiegebruik. En er zijn nog meer 
maatregelen mogelijk om zuinig om te gaan met energie. We zetten deze week de flapover in de Mariazaal 
zodat iedereen die een goed idee heeft dit op kan schrijven. Zo kunnen we met elkaar bepalen hoe we het 
aanpakken. Wat we jullie als medewerkers wel willen vragen is om je warm aan te kleden en een sjaal of das 
mee te nemen. We zetten de kachel wat lager. En nu de coronacijfers stijgen zullen we de regels als handen 
ontsmetten en goed luchten weer serieus op gaan pakken. En moet er dus altijd een raampje open blijven 
staan.  
 
 

Mijn huis mijn toekomst 
Er staat geld klaar voor inwoners van 55 jaar en ouder. Dat zet de gemeente apart voor de regeling ‘Mijn huis 
mijn toekomst’. Waar gaat deze regeling over?  
Denk aan de volgende kwesties: Hoe is het met uw huis gesteld? Is de vloer van de badkamer niet te glad? Is 
het elke dag weer spannend of u zonder uitglijden uit de douche kunt stappen? Kunt u nog veilig de trap op? 
Zijn de drempels in uw huis wel nodig? Kleine aanpassingen kunnen veel extra wooncomfort opleveren. 
Een vrijwillige voorlichter adviseert u over aanpassingen aan uw huis. Met die aanpassingen kunt u langer 
zelfstandig en veilig blijven wonen. De voorlichter wordt hierbij begeleid door een professionele coördinator 
(ouderenadviseur) van Stichting Stoer. 
Naast een advies ontvangt u ook een bijdrage in de gemaakte kosten. Na uitvoering van de maatregelen 
vergoeden wij 1/3 van de geraamde kosten tot een maximum van € 650,00 per huishouden. 
 
 

Wie kan meedoen? 

 U woont in de gemeente Rheden. 

 U bent 55 jaar of ouder. 

 U heeft de afgelopen 3 jaar geen gebruik gemaakt van deze regeling. 
 
 
Voor meer informatie zie de website van de gemeente Rheden (bij ’Inwoners’ en ‘Zorg, welzijn, jeugd’). 
 
 

De handwerkgroep zoekt wol en katoen 
Hebben jullie wol en katoen over? Dat is van harte welkom hier op Ons Raadhuis. De handwerkgroep weet er 
wel raad mee.  
 
 

Wandelgroep 

Elke dinsdagmiddag tussen 13.30 -14.30 uur wordt er een uur gewandeld onder leiding van Jolanda 
Stellingwerff. Het is heerlijk om samen buiten in beweging te zijn. En als het slecht weer is is er lekkere koffie. 
Deze wandelingen zijn ook geschikt voor mensen die met een rollator lopen.  
 
 

Formulierenhulp Humanitas 
De formulierenhulp van Humanitas bestaat al lang. De aanvraag voor energietoeslag is actueel en daar kan 
Humanitas ook bij helpen. Je kunt terecht op woensdagmiddag van 13:30 tot 15:30 uur in buurthuis De Poort, 
Heeckerensstraat 201 in Velp. Of je kunt rechtstreeks contact opnemen met de coördinator Formulierenhulp 
Gemeente Rheden Gea Bouwers, g.bouwers@ humanitas.nl, 06-23933004. 


