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Van de voorzitter
• Van de voorzitter
• Filmavond

We zijn al weer even onderweg in 2018. De winter hebben we nu hopelijk achter
ons gelaten en we kijken alweer uit naar het voorjaar waarbij we hopelijk kunnen
genieten van mooi terrasweer. Vorig jaar hebben we een mooie overkapping
laten zetten maar nu hebben we het uitgebreid met nieuw terrasmeubilair.
Dus laat het mooie weer maar komen.

• Fietstocht
• Tandemtocht
• Wandelvierdaagse
• Vrijwilligersavond
• Klets/muziekavond
• Avondfietsdriedaagse
• Vrijwilliger
• Activiteiten

De oude witte terrasstoelen zijn voor al onze vrijwilligers gratis af te halen
bij ’t Oude Raadhuis. We hebben er ongeveer 35.

• Bestuur

Dat ‘t Oude Raadhuis een wijkcentrum is dat bruist en springlevend is wordt dik
onderstreept met een nieuw, eigentijds logo met de contouren van het zo
karakteristieke gebouw in fris groen. Het ontwerp is van wijkgenoot Paul Kemper,
die ruime ervaring heeft in het grafische vak. Niet alleen het logo is gewijzigd, de
hele huisstijl is aangepakt (gelukkig kost dat niet meer veel) waardoor alle
communicatie van ’t Oude Raadhuis uniform en steeds herkenbaar zal zijn. Dat is
niet alleen terug te vinden in een nieuwe prachtige kleurenfolder die een overzicht
geeft van alle belangrijke evenementen en activiteiten, maar ook in de
activiteitenagenda, posters, briefpapier etc. etc. en alle publicaties in wijkblad
Rond ’t Hofke. Ons wijkcentrum bruist pas echt als jij er leven in brengt.
Voor alle vrijwilligers ligt er op ’t Oude raadhuis een nieuwe kleurenfolder klaar
met daarin de activiteitenkalender van 2018. Deze wordt in de uitgave van mei
van Rond ’t Hofke ook eenmalig verspreid in de buurt.

Filmavond
20 april is er weer een spannende film namelijk “The King’s Speech” (2011)
Het verhaal van Koning George VI.
Nadat zijn broer oneervol aftreedt wordt George nogal ongewild de nieuwe Koning
van Engeland. Zijn land staat op dat moment aan de vooravond van de Tweede
Wereldoorlog en het volk vraagt wanhopig om een leider in deze bange tijden
Helaas heeft hij een ernstig stotterprobleem. Hiervoor schakelt hij de hulp in van
een onorthodoxe spraaktherapeut, wat resulteert in een reeks ongewone
technieken en een bijzondere vriendschap.

Fietstocht voor jong en oud

29 april is er een fietstocht voor jong en oud, ook voor de allerkleinsten. Wat is er
mooier dan in de ontluikende natuur van de vroege lente met het hele gezin,
buren en vrienden een fietstocht te ondernemen in die mooie Tongelrese
omgeving. Onderweg wordt niet alleen de dorst gelest maar heeft een deskundig
team ook allerlei leuke spelletjes in petto. Vertrek vanaf ’t Oude Raadhuis tussen
12.30 en 13.30 uur.

Tandemtocht
3 mei tandemtocht, u mag met uw eigen partner fietsen, maar onze vrijwilligers
zijn ook enthousiast om gezellig met u een leuke fietstocht door het Brabantse
land te maken. We starten om 12.30u bij "t Oude Raadhuis, 't Hofke 15 te
Eindhoven.
De tandems worden indien nodig door 't Oude Raadhuis gehuurd.
Als je zelf een tandem hebt mag je die natuurlijk ook gebruiken.
Wij zullen zorgen voor een hapje en een drankje en na terugkomst de tocht
gezellig evalueren.
Tot 27 april aanmelden bij Henri van Vroenhoven
Tel. nr. 06 55 18 28 58 of een mail naar raadhuis@on.nl
De kosten voor deze tandemtocht bedragen € 3 p.p. (begeleiders mogen
gratis mee)

Avondwandelvierdaagse
14 t/m 17 mei. Onder supervisie van de Koninklijke Wandelbond Nederland gaan in
Tongelre weer hele families op pad voor de avondwandelvierdaagse. Er zijn routes
van 2.5, 5, 7,5, 10 en 12.5 km, waar je een keuze uit kunt maken. Als je drie
avonden minimaal 5 km per keer hebt gelopen, krijg je een officiële medaille
opgespeld. Elke avond wordt er gestart tussen 18.00 en 19.00 uur bij ’t Oude
Raadhuis. Ook dit jaar rekent de organisatie weer op een grote opkomst.

Vrijwilligersavond
26 mei vanaf 18.00u worden alle vrijwilligers, met aanhang, uitgenodigd voor een
gezellige BBQ avond op ’t Oude Raadhuis. We willen jullie op deze avond
bedanken voor jullie geweldige inzet. Een bruisend buurthuis is alleen mogelijk als
vrijwilligers enthousiast zijn, dit heeft zijn uitwerking op de buurt.
De uitnodiging zal binnenkort naar jullie worden verstuurd, maar noteer 26 mei
vast in jullie agenda.

Klets/muziekavond
1 juni maak je zelf uit welke muziek de dj draait. Uit de miljoenen beschikbare
nummers moet je wel een keuze kunnen maken.
De entree is gratis evenals de hapjes. Kortom goeie buurt en je eigen muziek. We
beginnen om 20.30 uur.

Avondfietsdriedaagse
5 t/m 7 juni sluiten we fietsend het seizoen af. We voeren je langs de mooiste
plekjes van Eindhoven. Dit uiteraard in een tempo, dat voor iedereen bij te benen
is. De routes variëren tussen de 25 en 30 km. Er is een leuke herinnering voor
iedereen die elke avond meefietst.
Er wordt gestart tussen 18.00 en 19.00 uur bij ’t Oude Raadhuis.

Vrijwilliger
Als je in het verleden vrijwilliger werd bij ’t Oude Raadhuis, werd je door onze
administratie aangemeld bij het vrijwilligerspunt. Dit is al enkele jaren niet meer
zo en dit moet je nu zelf doen op de site www.eindhovendoet.nl
Hier vraag je ook je kortingspas aan. Met deze pas kun je gebruik maken van
diverse aanbiedingen. Ook deze zijn te vinden op de site van Eindhoven Doet,
onder het kopje Eindhoven waardeert. Met de kortingspas kun je op het
Vrijwilligerspunt, Hoogstraat 1 Eindhoven, een bon ophalen voor een passepartout van het Ir. Ottenbad, de Tongelreep en de schaatsbaan. Met de passepartout is de entree € 2,00.
Schrijf je op de site ook in voor de nieuwsbrief, zodat je op de hoogte blijft van
aanbiedingen en cursussen waar je als vrijwilliger gebruik van kunt maken.
Mocht je hulp nodig hebben bij het aanmelden, maak een afspraak bij een van de
beheerders, dan kijkt iemand van ons even mee.
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