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Veel brabanders hebben er lang naar uitgekeken en nu is carnaval al weer enkele
weken voorbij. ook 't Oude Raadhuis was actief tijdens de carnaval.
Op vrijdagavond 24 februari werd er een carnavalsavond georganiseerd die voor
iedreen toegangelijk was. De opkomst was goed en het was mooi om te zien hoe
iedereen zijn best heeft gedaan om goed verkleed voor de dag te komen. De
carnavalsmuziek ondersteunden we met videoclips. Het was erg leuk om oude
fragmenten weer eens op beeld terug te zien. We zullen dit zeker herhalen. De
sfeer zat er al snel goed in en iedereen deed goed mee. We hebben veel positieve
reacties ontvangen.
De WCR heeft in de bestuursvergadering van maart besloten om de voorzetramen
te vervangen door een andere constructie. Hiervoor worden bedrijven uitgenodigd
die ons gaan adviseren.
Ook gaan we kijken voor een overkapping bij de container zodat we bij mooi weer
lekker buiten koffie kunnen drinken. Als de overkapping doorgaat zal er ook nieuw
terrasmeubilair worden gekocht.

 Bestuur

Liedertafel

Zondagmiddag 2 APRIL
Van 14.00 tot 17.00 uur
Entree € 1,00
Gezellig meezingen met
Liedertafel Santé uit Oirschot.

Muziekavond

Vrijdagavond 7 april
Aanvang 20.30 uur
Gratis entree en hapjes
Op deze avond kun je zelf bepalen welke muziek
er wordt gedraaid.
We hebben keuze uit 30 miljoen nummers!
Gezellige muziekavond voor jong & oud
Wij zorgen weer voor de hapjes

Paasbrunch

2e Paasdag 17 APRIL
van 11.30 tot 14.00 uur
Kosten € 6,50
Aanmelden kan tot 8 april.
Dit kan van maandag t/m vrijdag,
van 9.00 tot 12.00 uur,
bij ’t Oude Raadhuis ’t Hofke 15
of telefonisch 040-2811737.
Geef je snel op, want VOL IS VOL!

Filmavond vrijdag 21 april
Aanvang 20:00 uur, zaal open vanaf 19:30 uur.

De Oscar winnende film “Das Leben der Anderen” (2006) speelt zich af in 1984
in Oost-Berlijn. De Stasi, de veiligheidsdienst van de DDR, heeft als doel zo veel
mogelijk burgers te controleren en zo veel mogelijk over hen te weten te komen.
Kapitein van de Stasi Gerd Wiesler krijgt de opdracht de internationaal erkende en
aanvankelijk procommunistische toneelschrijver Georg Dreyman en zijn vriendin
Christa-Maria Sieland af te luisteren. Vanaf de kale zolder van het
appartementencomplex krijgt Wiesler inzicht in hun leven. Langzaam groeit bij
hem het inzicht dat hij aan de verkeerde kant staat en voor een misdadige
organisatie werkt.
Noteer ook de volgende data voor een gezellige vrijdagavond: 19 mei en 16 juni,
18 augustus, 15 september, 20 oktober, 17 november en 15 december .
Entree € 1,50 per persoon.

Fietstocht voor jong en oud

Zondagmiddag 23 APRIL
Aanmelden en vertrek tussen
13.00 en 13.30 uur
Deelname € 1,50 p.p.
Kinderen t/m 13 jaar gratis.
Tijdens de rit zijn er foto-opdrachten en kunnen er spelletjes
worden gedaan.
Fietsroutes van 15 of 25 km

Na afloop is er een prijsje voor de drie beste
oplossingen

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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