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Dit is de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Er is weer een hoop te melden!

Subsidie van de gemeente Rheden
Proficiat allemaal! De gemeente Rheden geeft ons voor de jaren 2023 tot en met 2026
opnieuw subsidie. Met het bedrag dat we jaarlijks gaan ontvangen kunnen we Ons Raadhuis
vijf dagen per week open houden en ons blijven richten op mooie activiteiten en ontmoeting.
En daar willen we de gemeente Rheden hierbij van harte voor bedanken!
We zijn heel erg blij en trots dat het werk van ons allemaal is gezien. En dat de betekenis
van Ons Raadhuis voor zovelen wordt erkend.

Ik buurt mee
Het was echt ongelofelijk. De snelheid waarmee we dankzij jullie ons streefbedrag voor
een nieuw gasfornuis en afzuigkap behaalden. Hoe hartverwarmend was het om in een
recordtempo van alle kanten de waarde-cheques binnen te krijgen. Ze kwamen via de
post, werden door het keukenraam doorgegeven, werden links en rechts in de ruimtes
neergelegd maar werden vooral in de bonnen-doos in Ons Raadhuis gedaan. En de
waarde-cheques werden ook digitaal verzilverd.
Maar blijf de waarde-cheques vooral inleveren. Want elke cheque is tot 3 december geld
waard en we hebben al een nieuwe project. Het heet ‘Open podium Ons Raadhuis’ en we
gaan geld inzamelen voor een nieuwe piano. We hebben al een lekker bedrag binnen.

Doesburg Rhedense Uitdaging
De Doesburg Rhedense Uitdaging is een organisatie die stichtingen en verenigingen als Ons Raadhuis, met
gesloten beurs, verbindt aan het lokale bedrijfsleven. Als wij een vraag of een verzoek hebben kunnen we die
doorspelen naar de DR-uitdaging. Dan kijken zij of ze een bedrijf kunnen vinden dat ons wil helpen.
Eéns per jaar is er een soort beursvloer. Dan komen alle partijen samen en worden vragenstellers aan
aanbieders gekoppeld. Afgelopen maandag 14 november was de beursvloer van 2022 en daar werden veel
punten op ons verlanglijstje afgevinkt.
 Het Bouwbedrijf Ubbink gaat zorgen voor folie achter alle radiatoren, zal de vrijwilligersbijeenkomst op 26
mei 2023 voor ons organiseren en we mogen CO2-meters lenen.
 Het betonbedrijf Nedabo sponsort ons door voor de keuken een staafmixer, keukenmachine en warmtebrug
te kopen. Rudy van der Zande van Nedabo kwam deze spullen al op woensdag 23 november brengen.
 Het Astrum-college uit Velp wil graag samenwerken door studenten mee te laten doen aan de
computersoos in het kader van loopbaan-oriëntatie en burgerschap-ontwikkeling.

Opbrengst stookkosten-steun
We hebben de stookkosten al wat meer onder controle doordat de dubbele ramen zijn geplaatst, doordat er
warme gordijnen zijn opgehangen op de overgang serre en Elisabethzaal en omdat we de deuren goed
sluiten. We hebben thermometers gekocht zodat we zelf de ruimtes op 20 graden Celsius kunnen houden. En
er volgen nog meer maatregelen. Maar wat heel erg veel helpt is de financiële steun die we van jullie
ontvingen. Er is al 900 euro gedoneerd. Wat een geweldige steun dank jullie wel.

Formulierenhulp Humanitas
Hier een tip van een deelnemer: ga eens naar het inloopspreekuur ‘Formulierenhulp’ van Humanitas. Elke
woensdag 13.30-15.30 uur in de Heeckerenstraat 201 in Velp. In het gebouw waar onder andere buurthuis De
Ons Raadhuis, Nieuwstraat 1, 6881 SK Velp, 026-8449140 - info@onsraadhuis.com - www.onsraadhuis.com

