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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.  
 

Een zeer koude Posbank-kerstwandeling 
Het was bar koud tijdens de Posbank-kerstwandeling afgelopen zaterdag 17 
december, maar menigeen heeft zich hierdoor niet laten tegenhouden en heeft een 
prachtige wandeling met mooie muzikale en theatrale onderbrekingen gelopen.  
Omdat we een van de vijf goede doelen waren van deze Posbank-kerstwandeling 
stonden we bij koetshuis Heuven, het eindpunt van de wandeling, met een standje met 
informatie over Ons Raadhuis.  En we stonden er met engeltjes die zeer goed 
verkochten.  
We danken de Rotaryclub Rheden Rozendaal zeer hartelijk voor hun voortreffelijke 
organisatie en de bijdrage voor Ons Raadhuis uit de opbrengst van deze happening!         
 
Veel belangstelling voor de engeltjes 

 

Energiesteun  
De Gemeente Rheden is ruimhartig met de hulp voor mensen die door de energiekosten in de problemen 
komen. Voor alle mensen die tussen 120-150% van het minimuminkomen hebben stelt de gemeente een 
jaarbijdrage van  € 1300,- euro beschikbaar. Dat moet je zelf aanvragen en dat kan via de gemeente. Zoek op 
de site van de gemeente naar ‘Energietoeslag aanvragen’.  
Voor mensen die meer verdienen dan 150% van het minimuminkomen en door de energiekosten in financiële 
problemen komen kan er via een hulpverlener contact worden gezocht met SUN, de Stichting Urgente Noden. 
https://sunrheden.nl/ 
 

Een kwispelend lichtje, een OOPOEH-hondje 
Had je ooit een hond en mis je de zorg en het gezelschap? Maar wil je niet meer aan een nieuwe hond 
beginnen? Kijk dan eens wat OOPOEH voor je kan betekenen!  
‘Stichting OOPOEH zet zich in voor een actiever leven voor senioren en een leuker leven voor honden. Voor 
dit doel zetten wij senioren in als maatje, als OOPOEH, voor honden in de buurt. OOPOEH slaat hiermee 3 
vliegen in één klap: senioren helpen aan meer gezelschap en beweging, honden helpen aan de aandacht en 
verzorging die zij nodig hebben en baasjes helpen aan een betrouwbare oppas. We zijn géén commerciële 
oppasdienst of uitlaatcentrale’.  
Als je op een hondje gaat passen kost het niets, de hondenbezitters betalen lidmaatschap. Stel je eens voor, 
er komt een kwispelend lichtje in je leven.  Kijk op https://www.oopoeh.nl/, OOPOEH zit door het hele land.  
De vragen die je hebt als: wat gebeurt er als ik ziek bent, wat moet ik doen als de hond ziek is, zijn de kosten 
voor het eten van de hond voor mij, et cetera. ….. Die vragen kun je dus  voorleggen aan de medewerkers van 
Stichting OOPOEH. 
 

Nieuwsbrief februari     
De uiterste datum voor het inleveren van kopij voor de volgende Nieuwsbrief is vrijdag 20 januari. 
 
 
 
 

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. 


