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De eerste maand van het jaar is alweer voorbij en we kunnen nu al terugkijken op
twee geslaagde evenementen.
Op 8 januari de nieuwjaarsreceptie met een grote opkomst. Het was een mooie
gelegenheid om gezellig met andere wijkbewoners en vrijwilligers, onder het
genot van een hapje en drankje, het nieuwe jaar te starten. Op deze middag zijn
Eveline v.d. Heuvel van de werkgroep Nederlandse taal voor anderstaligen,
Marijke Bruin oud-bestuurslid, nog actief tijdens de Avondvierdaagse en Jack
Hanssen, oud-bestuurslid, oud-interim voorzitter en vrijwilliger bij de
Avondvierdaagse en filmclub, gehuldigd omdat ze 12 ½ jaar actief zijn als
vrijwilliger. Riky Thurlings, ook vrijwilliger van de taalgroep en Jan van den
Wittenboer, die veel klusondersteuning geeft, waren op deze dag niet aanwezig.
Zij worden op een later tijdstip alsnog gehuldigd. Ook hebben we Hans Baten
bedankt voor zijn inzet als voorzitter en zijn blij dat hij actief blijft als bestuurslid.
Mia Smits mocht een welkomstbord voor de Zondaginloop onthullen. Het affiche
ziet er prachtig uit en werd ontworpen door grafisch vormgeefster Lum Visser.
Op 25 januari was er in 't Oude Raadhuis de buurtbijeenkomst voor de vrijwilligers
uit de wijk. Met een opkomst van 140 personen was het druk maar vooral heel
erg gezellig.
Wethouder Yasin Torunoglu, geboren en getogen in Tongelre, hield een mooie,
warme toespraak waarin zijn liefde voor Tongelre heel goed te horen was.
De ontvangst in ‘t Oude Raadhuis was allerhartelijkst! Bij binnenkomst een goed
verzorgd koffie- en theebuffet met mooie schalen vol lekkernijen.
De drankjes werden vergezeld door lekkere borrelhapjes en dit alles werd door de
diverse vrijwilligers geserveerd alsof het hun dagelijkse routine is. Later op de
avond kwamen er ook nog de bitterballen en aanverwante snacks bij.
We hebben vele positieve reacties ontvangen van de aanwezige vrijwilligers en
ook de gemeente heeft ons laten weten dat het erg gezellig en goed verzorgd
was. Vrijwilligers bedankt!

Filmavond vrijdag 17 Februari
Aanvang 20:00 uur, zaal open vanaf 19:30 uur.
We vertonen een film, houden een pauze en zorgen voor lekkere hapjes die
passen bij de film.
La Famille Beliér is een humorvolle, maar ook ontroerende film over het gezin
Beliér waarin iedereen doof is behalve de 16-jarige Paula. Ze is de onmisbare tolk
in het dagelijkse leven van haar ouders, zeker als het de boerderij van de familie
betreft. Wanneer haar muziekleraar ontdekt dat ze een gouden stem heeft,
overtuigt hij haar om deel te nemen aan een wedstrijd van Radio France. Een
levensbepalende keuze die haar ver weg voert van het gezin en het begin van
haar volwassen leven inluidt.

Clipavond bij Orka
Zaterdag 18 februari organiseert Orka vanaf 20.00u een feestavond waarbij de

muziek centraal staat.
De muziek zal zowel te horen als te zien zijn want er worden veel clips gedraaid,
daterend vanaf eind jaren 50 tot nu. De formule is simpel want de gasten bepalen de
playlist aan de hand van verzoeknummers. Dit wordt een ware "trip down memory
lane" want iedereen zal versteld staan wat er vandaag de dag nog aan oud materiaal
te zien en te beluisteren is.
Eerdere pilot sessies hebben al bewezen dat het een ontzettend gezellige avond
gaat worden.Mocht je 18 februari niet kunnen of je vindt een avond niet
genoeg, er is ook al een 2e datum bekend en wel 11 maart.

Carnaval vrijdag 24 februari

vanaf 20.00 uur

Gezellige start vanCarnaval 2017
Samen met de vrijwilligers van
’t Oude Raadhuis

Verkleden graag, maar niet verplicht!

Filmavond vrijdag 17 maart
Aanvang 20:00 uur, zaal open vanaf 19:30 uur.
We vertonen een film, houden een pauze en zorgen voor lekkere hapjes die
passen bij de film.
De Deense film “Jagten” (2012) vertelt het verhaal van de net gescheiden
kleuterleider Lucas (Mads Mikkelsen) die door de vijfjarige Klara ten onrechte
wordt beschuldigd van misbruik. Zijn leven verandert van het ene op het andere
moment in een nachtmerrie. Het nieuws verspreidt zich snel en de inwoners van
het dorp beginnen zich tegen hem te keren. De eens zo hechte gemeenschap valt
uit elkaar, terwijl Lucas tot doelwit wordt verklaard.

Kreakids
Vorig jaar op de vrijwilligersmiddag werd er een quiz gedaan.
Hiervoor werden witte petten gebruikt. Op die middag heb ik van verschillenden
van jullie de pet gekregen voor de Kreakids.
Zie onder het resultaat.

Tablet ondersteuning ouderen

OPROEP….OPROEP….OPROEP
iPad of iPhone, of Android tablet ONDERSTEUNING voor ouderen
Er is in Tongelre e.o. blijkbaar veel behoefte om ouderen in het gebruik van de
iPad of iPhone te ondersteunen c.q. te stimuleren. Dit zal dan bestaan uit het
leren omgaan en het werken met de Tablet op een zeer rustig tempo, stap voor
stap, dus voor iedereen begrijpelijk.
Het betreft zowel de Ipad/IPhone als de tablets met het besturingssysteem van
Android.
Als je één van beide systemen zou kunnen begeleiden en instrueren zouden wij
het zeer op prijs stellen als u zich daar voor op zou willen geven. Voor meer
uitgebreide informatie kun je contact opnemen met één van onderstaande
contacpersonen.
Henri van Vroenhoven: Tel.: 0655182858

Email: henri.van.vroenhoven@on.nl

Gerard van Lierop:

Email: gvanlierop609@gmail.com

Tel.:0614776910

Fiets en wandelclub

OPROEP….OPROEP….OPROEP
Voor de fietsmiddagen zijn we op zoek naar nieuwe voorrijders, die, zoals het
woord al zegt, voorop rijden om de route te bepalen. Ook voor de organisatie van
de dagtochten en de busreis zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die dit in de
toekomst van de huidige organisatie over kunnen nemen.
Ook voor de wandelmiddagen zijn we op zoek naar nieuwe mensen die enigszins
bekend zijn in de wijk en met de wandelgroep mooie routes lopen.
Mocht dit je aanspreken; wandel of fiets een keertje mee om de sfeer te proeven,
of bel voor informatie:
Bert van Oorschodt 040-2814329, André v.d. Meijden 040-2813952 of Bertha
van Heeswijk 040-2816288
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Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemene zaken
Algemene zaken
Algemene zaken
PR
Orka

Henri van Vroenhoven
Paul Peeters
Anjo van Vroenhoven
Wim Arts
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