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Warme maaltijd tussen de middag 
Naast de wekelijkse warme maaltijd op woensdag door Kumar Poot komt er nog een warme maaltijd bij! Vanaf 
donderdag 8 december zal er om de twee weken op donderdag tussen de middag vanaf 12.30 uur een warme 
maaltijd geserveerd worden. Deze maaltijd wordt gekookt door vrijwilliger Sinajda Bognar. 
 

Drempelhulpen 
We kunnen nog wat drempelhulpen gebruiken in de keukens. Heeft iemand een drempelhulp van het merk 
Secucare werkloos in een doos staan?  Laat het ons weten. We willen ze heel graag overnemen. Deze 
drempelhulpen, bijvoorbeeld de twee grijze bij de voordeur, bevallen ons goed.   
 

Nieuwe tarieven per 1 januari 2023 
Ook Ons Raadhuis ontkomt er niet aan door kostenstijgingen de tarieven iets te verhogen. De prijs van de 
strip gaat met ingang van 1 januari 2023 met 10 cent omhoog en wordt 3,70. Dat is een stijging van 2,7%. De 
jaarbijdrage wordt 28 euro. De jaarbijdrage voor nieuwe deelnemers wordt vanaf nu per kwartaal aangepast. 
Dat betekent dat je  respectievelijk 21, 14 en 7 euro betaalt wanneer je na 1 april, 1 juli en 1 oktober lid wordt. 
De jaarbijdrage is belangrijk voor de bekostiging van de activiteiten, maar is ook een teken van de 
betrokkenheid van de deelnemers bij Ons Raadhuis. Wij staan voor meer dan alleen een activiteitencentrum. 
Wij staan voor opbouw en onderhoud van een grote gemeenschap van ouderen die omzien naar elkaar. 
Daarom worden de activiteiten duurder voor deelnemers die geen jaarbijdrage willen betalen: per activiteit 
betaal je dan twee strippen. We blijven proberen de deelnamekosten zo laag mogelijk te houden zodat 
iedereen mee kan doen.  
De tarieven voor Gelrepashouders blijven hetzelfde: een 10-strippenkaart kost 27 euro.  
 

Laat je steunen 
En verder doen wij hierbij de dringende oproep aan iedereen om bij ons in kantoor langs te komen als de 
kosten een kwestie gaan worden. Wij zouden graag willen dat je net zo vaak aan activiteiten deelneemt als 
afgelopen jaar. Als je door financiële ontwikkelingen activiteiten moet laten schieten kom dan naar ons. De 
Dullerts Stichting en de Nicolaï Broederschap hebben een bedrag voor ons gereserveerd om financiën geen 
drempel te laten zijn voor deelname. Het is eeuwig zonde wanneer mensen om financiële redenen afzien van 
deelname, terwijl daar een voorziening voor is. Van dit bedrag kan een jaarbijdrage worden betaald. En we 
kijken in overleg met jullie wat er nog meer kan.  
Vergeet ook niet te onderzoeken of je in aanmerking komt voor de Gelrepas: 
https://www.gelrepas.nl/uitleg-rheden 
 

Papieren Nieuwsbrief 
Een aantal mensen ontvangt van ons de nieuwsbrief in papieren vorm. Soms worden ze bij je in de deur 
gedaan door een deelnemer of vrijwilliger. Een deel gaat op de post. We willen graag weten of je in het nieuwe 
jaar de nieuwsbrief in papieren vorm wilt blijven ontvangen. Bel ons erover, laat het weten als je in Ons 
Raadhuis bent of stuur een kaartje.  
De papieren nieuwsbrief is altijd in Ons Raadhuis te krijgen. Als de stapel kopieën op is kun je om een nieuwe 
vragen.    
 

Werkzaamheden in de eerste week van januari 
De eerste week van januari kunnen we een paar dagen dicht zijn. Om de keuken aan te passen. En om wat 
hoeken en kasten en op te ruimen en het afval af te voeren. Welke dagen dat precies zijn zullen we in de 
Nieuwsbrief van januari laten weten die woensdag 21 december verschijnt. 
 

Nieuwsbrief januari     
De uiterste datum voor het inleveren van kopij voor de volgende Nieuwsbrief is vrijdag 16 december. 
 
 
 
 

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. 


