't Hofke 15, 5641 AH Eindhoven, Tel. 040 2811737

Nieuwsbrief april 2014
Voor alle vrijwilligers en gebruikers van wijkcentrum ’t Oude Raadhuis.

Namens het bestuur:
De WCR is weer bij elkaar geweest en heeft de volgende besluiten genomen:


Met de constatering dat we nog wel aan elkaar moeten wennen heeft de WCR zijn
waardering uitgesproken voor aspirant voorzitter Hans Baten. Hans vindt het leuk maar
maakt zich wel zorgen over de besluitvaardigheid en de onderlinge communicatie in het
bestuur. Met deze constateringen en het voornemen hier aan te werken hebben de WCR en
Hans besloten om verder te gaan. Hans Baten is nu dus officieel de voorzitter van ’t Oude
Raadhuis.



De gegevens van de enquête onder de vrijwilligers van ’t Oude Raadhuis nog niet verwerkt
zijn en volgende vergadering besproken worden.



De WCR het contact met de gemeente Eindhoven gaat intensiveren. Elk kwartaal zal er
overleg zijn met een vertegenwoordiger van de gemeente Eindhoven.



De wijkagent , een vertegenwoordiger van de gemeente Eindhoven en Lumens werken
samen om een leefbaarheidgroep voor ‘t Hofke samen te stellen met als doel de
leefbaarheid in de wijk te vergroten. Mocht u interesse hebben neem dan contact op met ’t
Oude Raadhuis.

Even kennismaken:
Hallo allemaal,
Mijn naam is Hellen Dupont en ik ben 34 jaar. Mijn geboorteplaats is
een klein dorpje in Limburg, genaamd Thorn (het witte stadje). Vanaf
mijn 9de levensjaar zijn we verhuisd naar Stevensweert. In 2002 ben
ik op mezelf gaan wonen in Eindhoven. In 2002 heb ik tevens mijn
man Joram leren kennen. Ik werkte op dat moment bij Albert Heijn in
de functie assistent manager. Op 18 december 2007 werden 2
dromen werkelijkheid, ik kreeg op mijn werk te horen dat ik kon
doorgroeien naar supermarktmanager en thuis zat Joram op zijn
knieën op mij te wachten met een huwelijksaanzoek.
In 2008 zijn we getrouwd en in 2010 ben ik bevallen van onze zoon Fenno. Toen ik in verwachting
was van mijn eerste kind, was ik op zoek naar een tijdsinvulling ten tijde van mijn
zwangerschapsverlof. Ik zag er tegenop om 4 maanden thuis te zitten zonder werk om handen te
hebben. Tevens wilde ik graag wat meer binding met de wijk krijgen. Via mijn buurman Norbert ben

ik begonnen met helpen bij de kreakids. En later doorgestroomd naar penningmeester. Ondertussen
ben ik afgelopen jaar november bevallen van ons 2de kindje Mea.
Ik ben graag vrijwilliger bij 't Oude Raadhuis, het is mooi om samen iets te betekenen voor onze
mooie wijk Tongelre. Tevens heb ik via het wijkcentrum hele leuke en gezellige contacten gekregen
met mensen uit de wijk. Ook mijn kinderen vinden het erg gezellig. Fenno gaat graag mee op de
koffie en speelt dan met Hennie en andere gasten van 't oude Raadhuis. En Dinie zorgt goed voor
Mea als ik even iets moet regelen.

Gebruikers van ’t Oude Raadhuis
Jeugdschaken “De Hofdame”
Op 10 september 2013 startte schaakclub De hofdame het 21e seizoen jeugdschaken. Na
afloop van het voorafgaande seizoen stopten 2 van de 10 kinderen. De 2 kinderen die op de
wachtlijst stonden konden direct aan het begin van dit nieuwe seizoen als lid worden
aangenomen, zodat de groep weer het gewenste aantal van 10 kinderen telde: 7 jongens en
3 meisjes, variërende in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar.
Dag en tijdstip van de jeugdschaakavonden zijn onveranderd gebleven: dinsdag van 19.00
tot 20.00 uur. Wat het schaken betreft, ben ik op dezelfde wijze verder gegaan zoals
voorheen. Het eerste half uur werkt ieder kind in een lesboek dat afgestemd is op zijn of
haar niveau. Aan de hand van deze lesboeken, die bij de Koninklijke Nederlandse
Schaakbond worden aangeschaft, word de schaaktheorie bestudeerd, voornamelijk door
het maken van opgaven. Het tempo waar mee gewerkt wordt bepaalt het kind zelf. het
tweede half uur van de avond wordt er natuurlijk geschaakt, meestal in het kader van een
interne competitie. Evenals voorgaande jaren is het animo van de kinderen erg groot. Als
kinderen verstek moeten laten is dit te wijten aan zaken als ziekte, veel huiswerk, of een
andere activiteit die avond (zoals de avondwandelvierdaagse). Op 13 mei doen de kinderen
die -op hun niveau- de schaaktheorie voldoende beheersen, een schaakexamen van de
Koninklijke Nederlandse Schaakbond!
Op 10 juni is de laatste avond van het seizoen gepland, dan worden aan de geslaagden het
felbegeerde schaakdiploma uitgereikt. Tevens wordt op die avond de eindstand van de
interne competitie bekendgemaakt, en de bijbehorende prijsbekers uitgereikt.
Wim Arts

DANSGROEP 50+
Wellicht kunt U zich de tijd nog herinneren dat u zich als jongere over de dansvloer bewoog op fijne
dansmuziek van foxtrot, tango wals enzovoort.

Om die reden zijn wij in april 1997 begonnen met een dansgroep onder de naam 50+ om voor de
liefhebbers uit die tijd van toen weer wat nieuw leven in te blazen en iedereen de gelegenheid te
geven nog eens te genieten van de muziek en de tijd van toen.
Aanvankelijk gestart in de Dependance en noodgedwongen begin 2013 verhuist naar het Oude
Raadhuis in verband met de sloop van de Dependance die plaats moest maken voor de verbouwing
van de Witte school.
Uiteraard betekende deze verhuizing enige aanpassing maar gelukkig komen er op dinsdagavond
nog steeds een vaste kern dansliefhebbers die zich lekker ontspannen op het ritme van gezellige
muziek .Wij hebben nog steeds plaats voor nieuwe dames en heren dansliefhebbers. Mocht U de
sfeer van vroeger nog eens willen proeven kom dan gerust eens langs. Naast de “klassieke”dansen
zoals q.step tango cha-cha jive enz. wordt ook veel plezier beleefd aan het tegenwoordig populaire
linedansen. Daarnaast worden eventuele verzoeken zoveel mogelijk ingewilligd.
De dansavonden vinden iedere dinsdagavond plaats van 20.00 uur tot 23.00 uur in ‘t Oude Raadhuis.
Ons team bestaat uit 10 gastvrouwen en 2 disc jockeys die volgens rooster aanwezig zijn en zullen
trachten u een gezellige avond te bezorgen.
Wij hopen u eens op een dansavond te mogen begroeten.

Wist je dat:


Orka een nieuwe bestuurssamenstelling heeft. Ilse Daams en Helma Ramaekers vormen nu
samen met Johan Hendriks het bestuur.



Orka binnenkort al weer 1 jaar bestaat en dit gaat vieren. Informatie daarover kunt u vinden
op de website van Orka http://www.orkacentrum.nl/ .



Er in de achtertuin, tegen de container aan, door Wim Arts en Hans Eijsermans een afdakje
is gemaakt zodat we daaronder spullen droog kunnen bewaren.



Er ter afsluiting van het jubileumjaar op zondag 18 mei een vrijwilligersborrel is in ’t Oude
Raadhuis van 14.00 to 17.30 uur voor alle vrijwilligers van ’t Oude Raadhuis en Orka met hun
partners. De uitnodiging daarvoor krijgt u via de contactpersonen. I.v.m. de catering graag
aanmelden via strookje of mail.



Zondag 27 april is weer de jaarlijkse familiefietsdag. Opgeven bij ’t Oude Raadhuis.



De avondwandel4daagse is dit jaar van 19 t/m 22 mei.



Donderdag 15 mei officieel de laatste werkdag is van de beheerder van ’t Oude raadhuis
Hennie Koch. Iedereen is welkom om afscheid te komen nemen met een kopje koffie.



We nog steeds op zoek zijn naar vrijwilligers, in het bijzonder:
o Penningmeester
o Secretaris

o Vrijwilligers voor de beheerdergroep; mensen die (een gedeelte van) een dag willen
opvullen om binnen ’t Oude Raadhuis mensen te ontvangen en lopende zaken te
regelen.
Mocht u interesse hebben neem gerust contact op met de voorzitter voorzitteror@dse.nl.

WCR Leden:

Hans Baten
Hellen Dupon
Vacature
Hans Eijsermans
Wim Arts
Mieke Peters
Fransje Rovers
Marjorie .vd
Wittenboer
Johan Hendriks

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
CGA, Huurcontracten
Onderhoud
Personeel,
Communicatie
A4D, Communicatie
Bar groep

voorzitteror@dse.nl

fransje@familierovers.nl
m.eijkemans1@on.nl

040-2811383
06-30703325

Orka

jgjhhendriks@kpnmail.nl

06-83651282

norbert.van.esdonk@on.nl
j.hanssen@on.nl

06-44844499
06-21874861

hpanhuis@hotmail.com

06-53691201
06-21174613

hans.eijsermans@upcmail.nl 06-23113820
w.arts@on.nl
06-16056818
miekepeters50@hotmail.com 040-2816419

Geen lid WCR

Norbert v. Esdonk
Jack Hanssen

Coördinator personeel
Bestuursadviseur

