Als Ons Raadhuis er niet zou zijn, dan zou ik…..
Wat zijn er hartverwarmende aanvullingen gekomen op deze zin. Sommigen gingen verder dan het afmaken
van de zin en schreven een pagina vol.
We krijgen subsidie van de gemeente Rheden. Vanaf de start van Ons Raadhuis vroegen we geld aan
fondsen om de begroting aan te vullen. Dat lukte tot nu toe, maar nu bijna niet meer. Daarom vragen we aan
de gemeente meer subsidie. Eind van het jaar wordt duidelijk of we dat gaan krijgen. De gemeente is positief
over Ons Raadhuis en is nog steeds onder de indruk van de bezoekersaantallen. Maar uitspraken van
deelnemers over de betekenis van Ons Raadhuis zegt wellicht nog meer. Daarom hebben we jullie
medewerking gevraagd om een uitspraak te leveren door de zin ‘Als Ons Raadhuis er niet zou zijn, dan zou
ik …..’af te maken. Velen van jullie hebben deze actie meegekregen maar reacties zijn nog steeds welkom.
De uitspraken die al gedaan zijn komen op onze site te staan.
Een voorbeeld:
Ons Raadhuis staat voor:
 Een warme ontvangst
 Het gevoel dat je welkom bent
 Heel veel leuke en leerzame cursussen
 Een goed gevulde boekenkast
 Geweldige gastvrouwen en vrijwilligers
 Een gat in de markt voor eenzame mensen
 Prettige locatie in het centrum
 Goed met de bus bereikbaar
 Het beste op dit gebied
En deze zin uit een wat langere beschrijving; ‘Dat is de rijkdom van deze instelling: een klein stukje paradijs op
aarde naast de kerk, die het paradijs pas ná dit leven belooft.’

Zomervakantie
Het duurt nog wel even. Maar aan de andere kant is het ook zo weer voorbij, de zomer! Ons Raadhuis is zoals
elk jaar maar twee weken gesloten. We zijn de laatste week van juli en de eerste week van augustus gesloten.
Van maandag 25 juli tot en met vrijdag 5 augustus. Op alle andere dagen in juli en augustus is Ons Raadhuis
gewoon geopend. Of de activiteiten in die weken doorgaan hangt af van de vakantie van de docent of
begeleider. Hou het zelf in de gaten in het rooster.

Anton Pieck Weekend
In het weekend van 27 en 28 augustus organiseren enkele
Emmastraat-winkeliers een Anton Pieck Weekend. Dan zijn
delen van de straten afgezet voor een braderie en voor
optredens. Ons Raadhuis zal daar op zondag 28 augustus aan
meedoen met een kraam in de Emmastraat. We zullen dan
met een groep vrijwilligers en deelnemers informatie geven
over Ons Raadhuis. En we zullen spullen verkopen. Denk aan
handwerk, teken- en schilderwerk, boeken (Ooggetuigen) en
keramiek. Zet het alvast in je agenda!

Nieuwsbrief juli
De uiterste datum voor het inleveren van kopij voor de
volgende Nieuwsbrief is vrijdag 15 juli.

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.
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