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Poort en Incluzio huizen. Humanitas heeft onze tipgeefster super geholpen met de aanvraag van de 
energietoeslag van de gemeente en met de belastingpapieren.  
https://www.humanitas.nl/afdeling/rijn-ijssel/activiteiten/formulierenhulp-rheden/ 
 

Handwerkmarkt op 28 november 
Zoek je een cadeautje voor de feestdagen of iets warms voor de winter? Kom dan op 
28 november tussen 14.30 en 16.30 uur naar de handwerkmarkt in Ons Raadhuis. De 
deelnemers en vrijwilligers hebben de leukste dingen gemaakt, zoals een gebreide 
slinger, bijzondere pannenlappen en gestoffeerde mappen en doosjes. En allerlei brei- 
en haakwerk voor de koude dagen, zoals mutsen, collen, sjaals, omslagdoeken en 
handwarmers. En er zijn ook sieraden en bijvoorbeeld engeltjes en kerststerren van 
kralen.  
Er is veel te zien en te kopen! Wees welkom. Je kunt zowel digitaal als cash betalen. 
 

Kerstactiviteiten 
Op dinsdag 6 december wordt Ons Raadhuis in kerstsfeer gebracht. En gaan we samen op weg naar de kerst 
en jaarwisseling. Er zal ook nu weer een statafel komen voor de kerstspullen-verkoop.  
De week van maandag 19 tot en met vrijdag 23 december is onze laatste week dit jaar. Er is dan elke dag een 
kerstlunch. Op vrijdagmiddag 23 december bij de kerstborrel geeft de line dance-groep een demonstratie en 
gaan we samen kersliedjes zingen. 
 

Posbank-kerstwandeling 
De inschrijving voor 3e Posbank Kerstwandeling 2022 is geopend! Die vindt plaats op zaterdag 17 december 
tussen 10 en 16 uur. Je wandelt in een groep van 20-30 personen een wandeling van ongeveer 45 minuten. 
De wandeling duurt ongeveer 90 minuten, omdat je langs een negental taferelen komt waar je naar kunt kijken 
en luisteren. De taferelen geven op een unieke en originele manier invulling aan de Kerstgedachte. 
De wandeling eindigt bij het Koetshuis vlakbij het Bezoekers Centrum Veluwezoom waar een warm hapje en 
drankje te koop is.  
De prijs voor de wandeling is voor een volwassene 8 euro per persoon en 2,50 voor een kind, Het geld komt 
ten goede aan enkele goede doelen waar wij er een van zijn. En er kan extra voor de goede doelen 
gedoneerd worden. Er komen 12 wandelgroepen. Wanneer je je opgeeft moet je de tijd kiezen dat je wilt 
vertrekken. Wil je ons weer steunen en een bijzondere wandeling maken samen met anderen in een uniek 
natuurgebied?  
Verzamel dan vrienden en familie en geef je op via https://deposbankkerstwandeling.nl/.  
 

Herders voor de Posbank-kerstwandeling 
De organisatie van de Posbank-kerstwandeling, Rotaryclub Rheden Rozendaal, is op zoek naar vrijwilligers 
die ‘Herder’ willen zijn. De herder begeleidt een groep van ca 30 personen tijdens de 90 minuten durende 
wandeltocht.  
De herder houdt niet zelf een verhaal maar krijgt een kleine instructie mee. Na de 1.5 uur dat de herder ‘bezig’ 
is wordt er een hapje en drankje aangeboden bij Het Koetshuis. En je hebt toegang tot de ‘After-Party’ om 
18:00 uur. Het is mogelijk je partner/gezin in je ‘eigen’ groep mee te nemen (wel even de tijden afstemmen). 
Een week voor de wandeling wordt een (gezellige) proefwandeling georganiseerd. Heb je belangstelling stuur 
dan een mail naar Dirk Meijer (dirktmeijer@gmail.com) of Jan Dalmeijer (jan@deposbankkerstwandeling.nl).  
 

Nieuw bestuurslid Rita Keverling Buisman - Rentjes 
Mijn naam is Rita Keverling Buisman-Rentjes (1948). Met echtgenoot Frank woon ik 
sinds 1987 met heel veel plezier in Velp. Wij hebben een dochter en een zoon en 
genieten van onze zes kleinkinderen. Mijn grote liefhebberij is bestuurswerk, vooral in 
de sport, zowel op lokaal als landelijk niveau. Hoewel opgeleid voor het onderwijs, heb 
ik meer dan 25 jaar bij het CBR gewerkt als rij-examinator en docent sociale 
vaardigheden. 
De missie van Ons Raadhuis spreekt mij erg aan. Graag wil ik als bestuurslid mijn 
(maatschappelijke) steentje bijdragen in mijn eigen woonomgeving. Ik hoop met het 
bestuur ervoor te kunnen zorgen dat Ons Raadhuis zich verder kan ontwikkelen. Dat 
medewerkers en vrijwilligers prettig kunnen werken en deelnemers veilig aan een 
uitgebreide hoeveelheid activiteiten kunnen deelnemen. 

 
 


