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Het jaar loopt al weer ten einde en Sinterklaas is al weer terug naar het warme Spanje.
Kerstmis staat voor de deur en daarom is ’t Oude Raadhuis weer in kerstsfeer gebracht.
We kunnen terugkijken op een succesvol jaar met activiteiten die door veel bewoners uit
Tongelre zijn bezocht.
Het succes is vooral te danken aan de inzet van al onze vrijwilligers.
Wij willen dan ook al onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet en enthousiastme waarmee
ze de activiteiten tot een succes hebben gemaakt.
Ik vertrouw erop dat 2019 ook weer een succesvol jaar zal gaan worden.
Vanaf vrijdag 14 december hebben we bij ’t Oude Raadhuis voor al onze vrijwilligers een
prensentje klaarliggen als dank voor jullie inzet. Bij voorkeur ophalen voor Kerstmis.
Ik wens iedereen alvast een geweldig kerstfeest en een gelukkig en gezond 2019 toe.

Kerst tijdens koffie-uurtje vrijwilligers
Vrijdagmorgen 21 december, van 10.00 tot 12.00 uur, is er voor de vrijwilligers en
donateurs een gezellig koffie-uurtje met wat lekkers bij de koffie.

Oliebollen
Vrijdag 28 december van 10.00 tot 12.00 uur worden er voor alle vrijwilligers en donateurs
weer heerlijke verse oliebollen gebakken.
Onze oliebollenbakkers hebben er al weer zin in.

Nieuwjaarsreceptie
Zondag 6 januari vanaf 14.00 uur nodigt het bestuur van 't Oude Raadhuis alle vrijwilligers
en alle Tongelrese wijkbewoners uit om samen met het bestuur te toosten op het nieuwe
jaar, waarbij we iedereen een gezond en gelukkig 2019 zullen toewensen.

Activiteiten december 2018
Kerstbomen versieren voor kinderen
Filmavond
Speurtocht voor kinderen
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