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

Nieuwsbrief januari/februari 2014
Voor alle vrijwilligers en gebruikers van wijkcentrum ’t Oude Raadhuis.

Namens het bestuur:
Helaas is het begin van deze nieuwsbrief niet zo leuk. Onze secretaris Dorethé van Dijke is op 13
februari 2015 overleden. Het bestuur heeft, samen met enkele vrijwilligers op gepaste wijze afscheid
van haar genomen. We zullen haar missen!

DE WCR is weer verschillende keren bij elkaar geweest en heeft de volgende zaken
besproken/besloten:
-

De vloer van de spiegelzaal moet op zo kort mogelijke termijn worden gerepareerd. Het
probleem hierbij is dat er een offerte is aangevraagd maar dat die nogal hoog uitvalt.
Daarom zijn we aan het zoeken of we toch de leverancier of legger van de huidige vloer dit
kunnen laten doen (natuurlijk tegen veel lagere kosten). Er is iemand komen kijken en die zal
z.s.m. een offerte uitbrengen. In de tussentijd verzoeken wij U om vooral voorzichtig te zijn.

-

Zoals al in eerde nieuwsbrieven aangegeven hebben Hans Eijsermans, Mieke Peters en
Marjorie v.d. Wittenboer ervoor gekozen om uit de WCR te gaan. Zij blijven wel als
vrijwilliger beschikbaar voor ’t Oude Raadhuis. Na enig zoekwerk hebben we een aantal
personen gevonden die de WCR willen komen versterken:
o Anjo van Vroenhoven
o Henri van Vroenhoven
o Paul Peeters
Zij zullen eerst een aantal WCR vergaderingen meelopen en dan beslissen we gezamenlijk
welke functie zij in de WCR gaan invullen. In een van de volgende nieuwsbrieven zullen zij
zichzelf voorstellen.

-

Mieke Peters en Fransje Rovers zijn samen met hun ega’s begonnen met een nieuwe
initiatief: Filmavonden met een hapje en een drankje. De eerste 2 avonden zijn al geweest
en waren een succes. We zullen in de agenda opnemen wanneer deze avonden zijn. Heeft u
hiervoor suggesties neem dan even contact op met Fransje Rovers of Mieke Peters.

-

We zijn aan het bekijken o het mogelijk is om buiten een verlicht informatiebord te plaatsen
waarin we allerhande wetenswaardigheden kunnen ophangen zodat iedereen die kan lezen.
Omdat de grond niet bij ’t Oude Raadhuis hoort moeten we hiervoor toestemming vragen bij
de gemeente Eindhoven. Hier kan dus enige tijd over heen gaan.

-

’t Oude Raadhuis heeft een echte website, http://www.ouderaadhuis.dse.nl . Deze website
wordt beheerd door Ria Koch. Om de website interessant te houden moet hier regelmatig
nieuwe content op geplaatst worden. Vandaar het verzoek aan iedereen om nieuwe zaken
over een van de groepen, leuke anekdotes, foto’s, etc. te mailen naar Ria

Koch(m.van.welzen@on.nl), of in het bakje in het kantoor te leggen, met het verzoek dit te
plaatsen op de website.
-

Ik heb helaas al verschillende keren moeten constateren dat er licht is blijven branden en
zelfs het alarm niet is aangezet. Het verzoek aan iedereen “Let hier een beetje op”. ’t
Oude Raadhuis is van ons allemaal en moet gebruikt worden zoals je thuis met je eigen
spullen om zou gaan.

Wist je dat:
-

We 28 november een leuke vrijwilligersborrel hebben gehad waarbij ook onderstaande foto
is gemaakt.

Aan de foto kun je zien dat het wel erg gezellig moet zijn geweest.

Activiteiten agenda
Eerste helft 2015
Paasbrunch

2e Paasdag

11.30-13.00 uur

Familie Fietstocht

zondag 19 april

13.30-14.00 uur

Avondwandelvierdaagse 18,19,20 en 21 mei

18.00-19.00 uur

Avondfietsdriedaagse

18.00-19.00 uur

23 t/m 25 juni

WCR Leden:
Hans Baten

Voorzitter

voorzitteror@dse.nl

06-53691201

Hellen Dupont

Penningmeester

hpanhuis@hotmail.com

06-21174613

Wim Arts
Fransje Rovers
Johan Hendriks

Onderhoud
A4D, Communicatie
Orka

w.arts@on.nl
fransje@familierovers.nl
jgjhhendriks@kpnmail.nl

06-16056818
040-2811383
06-83651282

Geen lid WCR

Norbert v. Esdonk

Coördinator personeel

norbert.van.esdonk@on.nl

040-2816076

