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Het jaar loopt alweer ten einde, een mooi moment om eens terug te kijken naar
2016. Voor mij een bewogen jaar, het jaar gestart als voorzitter van de CGA en in
november benoemd tot voorzitter van 't Oude Raadhuis. Een functie waar ik
ontzettend veel zin in heb.
Terugkijkend op de activiteiten van de CGA mogen we trots zijn op onze
vrijwilligers die deze activiteiten tot een groot succes hebben gemaakt. Een
geslaagde Pinkstermarkt met een buitenterras, een goede opkomst bij het fietsen
voor jong en oud. De avondwandelvierdaagse en de fietsdriedaagse waren weer
super gezellig en we kunnen met succes terug kijken naar de bevrijdingsmarkt.
De kerstmarkt bij het Wasven was een groot succes. De bezoekers hebben
genoten van de gezellige sfeer, de warme chocomel en glühwein.
Al onze doorlopende vaste activiteiten zijn, door de enorme inzet van onze
vrijwilligers, in 2016 weer een groot succes geworden.
Ik ben nu 2 jaar vrijwilliger bij 't Oude Raadhuis en wat mij enorm veel energie
geeft is de betrokkenheid en de passie van al onze vrijwilligers. Ik ben er dan ook
van overtuigd dat we er samen voor zorgen dat 2017 weer een succesjaar voor 't
Oude Raadhuis wordt.
Het streven is om het komend jaar nog meer "Tongelrese" mensen te mogen
verwelkomen bij bestaande en nieuwe activitieiten.
Namens het bestuur wens ik iedereen alvast een hele fijne en mooie kerst en een
gezond en voorspoedig 2017.

 Bestuur

Kerst tijdens koffie-uurtje vrijwilligers
Vrijdagmorgen 23 december, van 10.00 tot 12.00 uur, is er voor de vrijwilligers
een gezellig koffie-uurtje met wat lekkers bij de koffie.

Bedankje voor alle vrijwilligers
Vanaf vrijdag 23 december ligt er voor alle vrijwilligers een attentie klaar als dank
voor jullie geweldige inzet van het afgelopen jaar.

Oliebollen

Vrijdag 30 december van 10.00 tot 11.30 uur worden er voor alle vrijwilligers
weer heerlijke verse oliebollen gebakken.
Onze oliebollenbakkers hebben er al zin in.

Jubileum
Op 1 januari 2016 is begonnen met het huldigen van jubilarissen nieuwe stijl. Dit
houdt in dat wij zelf vrijwilligers huldigen die 12,5, 25 of 40 jaar vrijwilliger zijn bij
’t Oude Raadhuis. In principe gebeurt dit tijdens de nieuwjaarsborrel.
Er worden door ’t Oude Raadhuis geen jubilarissen meer gemeld bij de gemeente.
Het bestuur vindt dat het een waardering van ons zelf is. Mocht u zelf, of iemand
anders, vinden dat u door de gemeente wel gehuldigd wil worden dan willen wij
hier uiteraard aan meewerken.
Nu zijn er dit jaar een paar vrijwilligers geweest die dachten dat ze er al veel
langer waren, maar de archieven die het, relatief jonge, bestuur heeft
overgenomen zijn uiterst betrouwbaar. Er kunnen wel wat hiaten zijn, maar zo ver
wij nu weten is iedereen tot 1-1-2016 volgens bovenstaande richtlijnen gehuldigd.
Op 8-1-2017 worden de vrijwilligers van dit jaar gehuldigd en zij die er afgelopen
jaar niet bij konden zijn.
Als u twijfelt of uw gegevens goed zijn, dan kunt u contact opnemen met Anneke
of Norbert van Esdonk. Deze zullen dan samen met u kijken naar uw vraag.
Ook Ans Acda (vrijwilliger bij o.a. de Nederlandse taallessen en ster bij de Oma’s
aan de Top) dacht dat wij de verkeerde datum hadden. Ze kwam bij ons en we
werden eigenlijk allemaal nieuwsgierig hoe het zat! We hadden in het archief een
vrijwilligersovereenkomst die aangaf dat ze op 1-5-2010 gestart was. Ans
twijfelde nog steeds. We vroegen of ze zelf met andere personen, die het konden
weten, kon overleggen. En bij toeval kwam ze iemand tegen en mailde ons het
onderstaande.
Hi Fans!
Nu het de dag van de vrijwilligers is, kwam ik bij de PLUS een oud collega
vrijwilligster tegen. Zij heeft het raadsel omtrent mijn datum van 2010 opgelost.
En ze heeft gelijk, de datum klopt.
In 2001, ben ik haar tegen gekomen in het Karregat. Om de twee weken was er
een inloop voor dames, ook van andere afkomst. Wij zorgden voor de koffie en
een praatje en gaven wat Nederlandse les.
Wel heb ik en zij, naam en adres opgegeven aan een zekere Annie, die daar de
scepter zwaaide, voor EIGEN administratie.
Wegens verbouwing zweefden wij van het Karregat even naar ’t Oude Raadhuis en
ook nog naar het blauwe gebouwtje.
Toen was het 2009. Ik ben toen tijdelijk gestopt met mijn vrijwilligerswerk i.v.m.
verhuizing. Mijn collega is naar De Ronde gegaan om daar achter de bar te staan,
wat ze niet lang heeft gedaan.
Nu komt het!
Ze vertelde: wij hebben wel vrijwilligerswerk gedaan! Maar daar is nooit notitie
van gemaakt. Toen bestond er nog geen organisatie!
Bij De Ronde heeft zij voor het eerst een formulier ingevuld. Het Vrijwilligerspunt
was toen opgericht. Via dat formulier, zijn de jaren gaan tellen.

Wat zij mij vertelde klopt. Vrijwilligerspunt staat bij de KVK in 2008 opgericht.
Als vrijwilligster ben ik helemaal opnieuw begonnen in 2010.
De jaren daarvoor tellen niet.
De rijdende rechter zou zeggen: Dit is mijn uitspraak, daar moet U het mee doen!
Groetjes van een tevreden Ans Acda.
Bovenstaande is in overleg met Ans geplaatst en we weten nu dat Ans eigenlijk al
veel langer vrijwilliger is, maar dat ze inderdaad, zoals wij het vast hebben liggen,
in 2010 bij ons begonnen is.
Ze wordt dus, als er niets wijzigt zondag 8 januari 2023 gehuldigd! Houd deze
datum dus vrij!

Nieuwjaarsreceptie

Zondag 8 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 2017
zullen toewensen.

Filmavond
Vrijdag 20 januari om 19.00 uur wordt de romantische film Doctor Zhivago
(1965) getoond, deze film is bekroond met 5 Oscars.
Het verfilmde epos van Boris Pasternak gaat over het door oorlog verscheurde
Rusland en door liefde verscheurde harten. Omar Sharif speelt de titelrol,
voortdurend in gezelschap van Julie Christie als zijn eeuwige liefde Lara en samen
worden ze meegevoerd op de vloedgolven van de geschiedenis. De schitterende
muziek en de vele onvergetelijke scènes maken van Doctor Zhivago een ware
filmklassieker.
We vertonen een film, houden een pauze en zorgen voor lekkere hapjes die
passen bij de film.
De entree is € 1,50 per persoon.

Workshops 10 jaar KreaKids
Zaterdag 28 januari van 14.00 tot 16.00 uur zijn er voor kinderen, van groep 1
tot en met groep 8 van de basisschool, workshops in 't Oude Raadhuis.
Wil je kleien, schilderen, vilten, timmeren, of cupcakes versieren, schrijf je dan in
voor een workshop. Omdat de klei- schilder- en cupcakeworkshop één uur duurt,
kun je je dus opgeven voor twee workshops. De vilt- en houtworkshops duren
allebei 2 uur. Ben je eerder klaar, dan mag je nog sjoelen, kleuren of je laten
schminken. De toegang is gratis!
Aanmelden :
Stuur een e-mail naar: kreakids.tongelre@gmail.com
Of bel naar Ood Brans: 040 - 2814228.
De Kreakids zoeken voor de woensdagmiddag nog enkele vrijwilligers!!
De kreakids knutselen elke derde woensdag van de maand in 't Oude Raadhuis
van 14.00 tot 15.30 uur. Met uitzondering van de maanden juli en augustus.
Voor info kun je contact opnemen met Ood Brans tel. nr. 040 - 2814228.

Meezingen met De Vrijbuiters
Dinsdagmiddag 31 januari van 14.00 tot 17.00 uur is er een supergezellige
meezingmiddag met De Vrijbuiters.
De entree is € 1,00 per persoon.

Vrijwilliger
Als je in het verleden vrijwilliger werd bij ’t Oude Raadhuis, werd je door onze
administratie aangemeld bij het vrijwilligerspunt. Dit is al enkele jaren niet meer
zo en dit moet je nu zelf doen op de site www.eindhovendoet.nl
Hier vraag je ook je kortingspas aan. Met deze pas kun je gebruik maken van
diverse aanbiedingen. Ook deze zijn te vinden op de site van Eindhoven Doet,
onder het kopje Eindhoven waardeert. Met de kortingspas kun je op het
Vrijwilligerspunt, Hoogstraat 1 Eindhoven, een bon ophalen voor een passepartout van het Ir. Ottenbad, de Tongelreep en de schaatsbaan. Met de passepartout is de entree € 2,00.
Schrijf je op de site ook in voor de nieuwsbrief, zodat je op de hoogte blijft van
aanbiedingen en cursussen waar je als vrijwilliger gebruik van kunt maken.
Mocht je hulp nodig hebben bij het aanmelden, maak een afspraak bij een van de
beheerders, dan kijkt iemand van ons even mee.
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