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Buiten in de wereld is er van alles aan de hand.  Oorlog, energiecrisis, grote landen die weer een groot 
rijk willen worden, stromen vluchtelingen, bevolkingen in opstand.  
Maar in Ons Raadhuis is het gezellig en warm. En er is altijd koffie of thee met een koekje.  
De kachel staat een standje lager dus doe laagjes aan en iets warms rond je nek. Af en toe zetten we 
de ramen open om te luchten. En vragen we je weer bij binnenkomst je handen te ontsmetten, in je 
ellenboog te hoesten en te niezen en thuis te blijven als je niet lekker bent. 
 
 

Inaugurele rede Gert Jan Hendriks 
In mei en juni gaven Gert-Jan Hendriks en zijn onderzoeksteam vier lezingen 
in Ons Raadhuis over onderwerpen die te maken hebben met depressieve 
gevoelens en angststoornissen bij ouderen. We zijn enorm trots op deze 
samenwerking met de Universiteit Nijmegen.   
Rozendaler Gert-Jan Hendriks bekleedt de leerstoel over angst en depressie 
bij ouderen aan de Radboud Universiteit. Op 15 juni 2022 gaf Gert-Jan zijn 
inaugurele reden bij de aanvaarding van het ambt van Bijzonder hoogleraar 
behandeling van angststoornissen en depressie bij ouderen aan de Faculteit 
der Sociale Wetenschappen aan de Radboud Universiteit. De rede is in 
boekvorm in Ons Raadhuis gratis te krijgen bij de Lijsters (kassa, waar je je 
strippenkaart laat stempelen). We hebben een stapel maar we kunnen altijd 
nieuwe aanvragen.  
De titel van de rede is ‘Oud geleerd oud gedaan. Feiten, vooroordelen en 
misvattingen over de behandeling van ouderen met angststoornissen en 
depressies’.  
De presentaties van de vier lezingen zullen binnenkort ook in boekvorm 
verschijnen en via Ons Raadhuis verkrijgbaar zijn. 
 
 

Steun van gemeente Rheden bij stijging stookkosten voor inwoners 
De gemeente Rheden heeft een financiële regeling voor mensen met een laag inkomen (minder dan 150% 
van het minimum-inkomen) die in de problemen komen door de gestegen energiekosten. Zie: 
https://www.rheden.nl/Inwoners/Werk_inkomen_schulden/Hulp_bij_laag_inkomen/Extra_energietoeslag_voor_
lagere_inkomens 
 
 
 

Computersoos 
Wisten jullie dat er elke week op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur een computersoos is waar je langs 
kunt komen met je smartphone, tablet of laptop en antwoord kunt krijgen op je vragen? Als je een uitgebreide 
vraag hebt, kun je het beste van te voren een afspraak maken. Maar je kunt ook gewoon binnenlopen en op je 
beurt wachten. Of kijken of er iemand is die je met een kleine vraag op weg kan helpen.  Na de herfstvakantie 
vragen we voor deelname aan de computersoos 1 strip.  
 
 

 


