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Cadeaubon Ons Raadhuis  
We horen steeds vaker dat familie, vrienden, vriendinnen een strippenkaart komen kopen voor een ander als 
cadeau. Wisten jullie dat we ook een echte strippenkaart-cadeaubon hebben? Zie afbeelding. Die zijn bij de 
kassa verkrijgbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stookkosten 
Er zijn deelnemers die reageerden met “Maar iedereen heeft nu toch het probleem van hogere stookkosten” 
bij het zien van de actie ‘help ons de winter door’. Dat is natuurlijk zo. Maar we doen met deze actie een 
beroep op de breedste schouders. 
Aan de andere kant kunnen we als we met velen een klein bedrag betalen ook voor een lekkere vetpot 
zorgen. Dus als het kan zouden jullie dan een klein bedrag over willen maken op NL 10 RABO 0308180127 
t.a.v. Stichting Ons Raadhuis?  
Op dit moment is er al 285 euro binnen.  
Verder gaan we maatregelen nemen om minder te hoeven stoken. In de herfstvakantie wordt er een gordijn 
opgehangen bij de overgang Elisabethzaal – Serre. We gaan folie kopen voor achter de radiatoren, de kachel 
staat al een standje lager, de deuren naar de hallen moeten altijd dicht en we vragen jullie je warm te kleden. 
En we merken dat de nieuwe dubbele beglazing zijn werk doet. De ruimtes zijn veel eerder opgewarmd.  
 

Mantelzorgpluim 
In de vorige Nieuwsbrief ging het over de cadeaukaart voor mantelzorgers die aangevraagd kon worden. We 
hopen dat jullie dat gedaan hebben voor de mantelzorgers in jullie omgeving. Kun je het ons laten weten als je 
actie hebt ondernomen?  
MVT, de organisatie voor Mantelzorg en Vrijwillige Thuiszorg, heeft in elk geval laten weten dat er in totaal 
voor 350 mantelzorgers is aangevraagd. Als je dit jaar niet hebt aangevraagd bedenk dan dat het volgend jaar 
weer kan.   
 

Ik buurt mee 
Op vrijdag 21 oktober valt, volgens de gemeente, de nieuwe ‘Ik-buurt-mee‘ waarde-cheque op de deurmat bij 
alle inwoners van de gemeente Rheden. Geef hem deze keer aan Ons Raadhuis voor de verbouwing van de 
keuken, voor het project ‘Samen koken Samen eten’. In de Mariazaal staat een doos voor de bonnen. Lever 
niet alleen je eigen bon in, maar motiveer ook je familie, buren, leden van je koor of bridgeclub of je kapper. 
 

Nieuwsbrief december 
De uiterste datum voor het inleveren van kopij voor de volgende Nieuwsbrief is vrijdag 18 november. 
 
 
 
 
 

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. 


