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Hete hoofden koude harten 
Hou je van levende geschiedenis? Van geschiedenis die verteld wordt door personen die het zelf hebben 
meegemaakt? En ben je geïnteresseerd in de invloed van kerk en religie op het persoonlijk leven? Kom dan 
op donderdag 22 september ’s middags naar Ons Raadhuis. Dan zal Lies Schilder (vrijwilliger project ZonMw 
Ons Raadhuis) om 13.30 uur de IKON-documentaire ‘Hete hoofden koude harten; de familie Schilder, geloof 
en gezin.’ presenteren. In de documentaire staat haar moeder Aya Schilder - van Houwelingen Rijkhoek 
centraal. Zij trouwde na de oorlog met dominee Herman Schilder die later hoogleraar werd aan de 
vrijgemaakte gereformeerde Theologische Hogeschool van Kampen. In 1967 kwam het tot een kerkscheuring 
en Aya nam een andere weg dan haar echtgenoot. De documentaire gaat over de moeite die deze keuze 
kostte en de gevolgen voor gezin en kinderen. De documentaire duurt 45 minuten, daarna is er ruimte voor 
gesprek met Lies.  
 

Woonruimte voor onze Oekraïense schoonmaaksters 
Na de zomervakantie zijn onze nieuwe Oekraïense schoonmaaksters, de zussen Lara en Natalia, begonnen. 
Ze wonen op dit moment twee weken met acht familieleden in een twee-persoonswoning. En na die twee 
weken  moeten ze weer op zoek naar de volgende woning. Als iemand een tip heeft voor woonruimte, laat het 
ons weten.  
Lara heeft de volgende tekst opgehangen op het bord ‘Vraag & Aanbod’:  
‘Ik ben Lara uit Oekraïne. Ik ben op zoek naar huisvesting voor mijn gezin. We zijn met 8: mijn zus en haar 
man, nicht en zoon, haar schoondochter met man en zoon. We zullen u zeer dankbaar zijn en zijn bereid om 
te betalen voor de huisvesting 0613781892 (whatsapp).’  
 

Ik buurt mee 
Als het goed is ontvangt iedereen in september weer een ‘Ik buurt mee’-waardebon van de gemeente Rheden. 
Willen jullie ze dan inleveren voor het project ‘Samen koken samen eten’ van Ons Raadhuis? We gaan geld 
inzamelen voor een nieuw fornuis en een afzuigkap. We willen de keuken aanpassen, zodat er twee keer per 
week om 17 uur warm gegeten kan worden.  Onze penningmeester Petra van Stijn heeft de actie opgezet. 
https://www.ikbuurtmee.nl/initiatief/392 
 

Begeleiding bij schilderen 
Suzan Spoelstra volgt de deeltijd-opleiding docent beeldende kunst en vormgeving aan Artez. Zij begeleidt 
vanaf dinsdag 23 augustus de schilderlessen op dinsdagmiddag zolang ze kan. Want als ze een baan vindt op 
een middelbare school gaat die voor. Suzan’s specialiteit is portretten in olieverf.  
Als je dat wilt leren kan dat dus de komende tijd. Maar Suzan zal verder iedereen op weg helpen met eigen 
werk en eigen wensen en vragen. 
 

Volksdansen voor 70+ 
Vrijdag 2 september start Ank Kapoen met volksdansles voor 70+ van 11.15 tot 12.15 uur. Ze zal dat drie keer 
per maand voor ons verzorgen. Ans geeft al een leven lang volksdansles aan alle leeftijdsgroepen. En weet 
heel goed hoe ze een verantwoorde en vrolijke les voor 70-plussers samen moet stellen. Kom meedoen! 
 

Verbouwing en overlast 
Vanaf maandag 29 augustus worden alle ramen in de pastorie vervangen voor dubbelglas. Dat is fantastisch 
en zal een hoop stookkosten schelen! We weten nog niet hoe snel het vervangen van een raam gaat en 
hoeveel geluidsoverlast het zal opleveren. De aannemer begint met de ramen van de eerste verdieping. Dan 
weten we meer en kunnen we bepalen wat de gevolgen zijn voor het activiteitenrooster.   
 

Nieuwsbrief september 
De uiterste datum voor het inleveren van kopij voor de volgende Nieuwsbrief is vrijdag 23 september. 
 
 
 
 

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. 


