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De vakantie is weer achter de rug en de activiteiten zijn weer allemaal opgestart.
Zoals jullie misschien al wel hebben gezien is er een nieuwe vloer geplaatst.
We hebben veel positieve reacties van diverse groepen ontvangen en hopen dat
we vele jaren plezier mogen beleven van deze voer.
De nieuwe plinten zullen we binnen zeer korte tijd gaan plaatsen waarna de
voorzetramen aan de beurt zijn.
Ik hoop jullie snel te treffen in ’t Oude Raadhuis.
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Kletsavond met gezellige muziek
Op vrijdagavond 29 september is er vanaf 20.30u voor alle wijkbewoners en
natuurlijk ook voor al onze vrijwilligers een gezellige kletsavond met leuke muziek
Op deze avond draaien we gezellige muziek die iedereen zelf kan aanvragen,
waarbij we ervoor zorgen dat het geluid zodanig is dat iedereen leuk met elkaar
kan kletsen. We willen ervoor zorgen dat onze vrijwilligers en de buurtbewoners
een gezellige avond met elkaar creëren.
Onder het genot van een drankje en hapje lekker met elkaar buurten zoals we dat
zo mooi in Tongelre zeggen.
Lekker kletsen kaarten, dansen of gewoon genieten van leuke achtergrond
muziek. We hopen velen van jullie te verwelkomen om eens gezellig mee te
kletsen en om elkaar beter te leren kennen.

Liedertafel met Santé

Zondagmiddag 15 oktober 2017
Van 14.00 tot 17.00 uur
Entree € 1,00
Gezellig meezingen

Filmavond
Op vrijdagavond 20 oktober organiseren we weer een gezellige avond in ’t Oude
Raadhuis. 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.
Kom zo vlak voor Halloween lekker griezelen met de spannende film “The
Shining” (1980) naar een boek van Stephen King.
Jack Torrance (Jack Nicholson) is naar het chique, afgelegen Overlook Hotel
gekomen als opzichter buiten het seizoen met zijn vrouw en zoon. In al zijn
arrogantie slaat hij de geruchten dat er kwade krachten in het hotel zouden
huizen en het akelige verhaal over de vorige huismeester die waanzinnig is
geworden in de wind.
Als bijdrage in de kosten vragen we € 1,50 per persoon.

Meesterbreinquiz
Grote Quizavond op 27 oktober 2017;
MeesterBrein Tongelre 2017

Welk team neemt de titel over van team WITTE GEI’T , de winnaars van 2016?
’t Oude Raadhuis daagt in 2017 weer alle volwassen inwoners van Tongelre uit
een gooi te doen naar de titel MeesterBrein Tongelre 2017 tijdens onze grote
quiz op vrijdagavond 27 oktober. De vragen zullen gaan over sport, politiek,
algemeen enz. De quiz wordt gespeeld met maximaal 12 teams, bestaande uit
maximaal 6 vrienden of buurtgenoten vanaf 18 jaar.
Het winnende team mag zich een jaar lang MeesterBrein Tongelre 2017
noemen en wordt verwend met champagne en de wisselbeker. Publiek en
supporters zijn van harte welkom, de bar is open.
Zaal open om 19.30 uur, aanvang quiz 20.00 uur.
Tot 20 oktober kun je een team inschrijven door een mailtje te sturen naar;
henri.van.vroenhoven@on.nl met hierin de naam en leeftijd van de teamleden en
de gegevens van de contactpersoon. Inschrijfgeld bedraagt € 1,00 per deelnemer.

BBQ 2 september
Op 2 september was er een BBQ voor alle buurtbewoners en vrijwilligers van
Tongelre. Er hadden zich 70 personen ingeschreven waardoor het een super
gezellige middag is geworden. Dit is voor herhaling vatbaar.
Hieronder enkele foto’s van deze middag

Spelletjes gezocht
De zondaginloop is op zoek naar de volgende spelletjes (in goede staat)
Rummiekub xxl, Keezenspel en Triominos.
Mochten jullie een van deze of andere spelletjes beschikbaar willlen stellen aan de
zondaginloop dan graag even contact opnemen met Mia smits
(tel. Nr. 040 2811655)

Activiteiten in september t/m november 2017
Kletskavond
Liederentafel
Meesterbreinquiz
Kletsavond
Filmavond
speelgoedbeurs

29
15
27
10
17
19

september
oktober
oktober
november
november
november

20.30
14.00
20.00
20.30
19.30
11.00

Bestuur 't Oude Raadhuis
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemene zaken
Contracten
Algemene zaken
PR
Orka

Henri van Vroenhoven
Jos Graumans
Anjo van Vroenhoven
Wim Arts
Hellen Dupont
Hans Baten
Fransje Rovers
Johan Hendriks

Norbert van Esdonk
Marjan van Dam

Adviseur
WCR
Aspirant lid WCR

-

23.30
17.00
23.30
23.30
23.00
13.00

