't Hofke 15, 5641 AH Eindhoven, Tel. 040 2811737
Nieuwsbrief juli/augustus2014
Voor alle vrijwilligers en gebruikers van wijkcentrum ’t Oude
Raadhuis.

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

De gegevens van de enquête onder de vrijwilligers van ’t Oude Raadhuis zijn besproken. Enkele
suggesties zullen meteen opgevolgd worden, andere hebben meer tijd nodig.

o

Een van de initiatieven die nav de enquête opgestart wordt:
o Filmavond in combinatie met hapjes (land gebonden).

o

De gemeente Eindhoven is bezig met wat ze noemen een “Gebiedsverkenning Maatschappelijk
Vastgoed" voor de gehele gemeente Eindhoven. Hierbij worden alle wijkcentra,
gemeenschapshuizen, etc. in kaart gebracht en gezamenlijk met deze wijkcentra,
gemeenschapshuizen gekeken hoe het verder moet en wat de rol van de gemeente hierin moet
zijn. Ook 't Oude Raadhuis is hierbij betrokken. Het bestuur is samen met de
vertegenwoordigers van de gemeente Eindhoven bezig deze zaken duidelijk te krijgen. Zodra
hier meer nieuws is zullen we dit meedelen.

o

't Oude Raadhuis heeft geen vergunning meer om voor op de stoep een terras neer te zetten en
daar consumpties te verkopen. Bij volgende gelegenheden zal er dus alleen achter nog een
terras zijn. Daarbij moeten we goed opletten dat er geen drank mee naar buiten wordt
genomen. Als dit toch gebeurt kan dit ons een behoorlijke boete opleveren.

o

Dorothé van Dijke komt het bestuur van 't Oude Raadhuis versterken als secretaris. We hebben
afgesproken dat ze het eerst 3 maanden probeert.

o

Jack Hanssen stopt als WCR adviseur. Omdat er nu een voorzitter is die de touwtje stevig in
handen heeft is het niet meer nodig. Hij blijft gelukkig wel gewoon vrijwilliger.

o

Nav de Pinkstermarkt heeft de WCR het volgende besloten:
o Bij grote activiteiten moet er altijd iemand van de WCR aanwezig zijn.
o Er moet voldoende barpersoneel zijn zodat deze ook regelmatig kunnen pauzeren. De
bargroep zal zelf moeten aangeven wanneer dit nodig is.
o Er wordt geen geld meer gevraagd voor het toiletgebruik. We zijn een wijkcentrum/
gemeenschapshuis dat openstaat voor iedereen en geen commerciële onderneming die
overal geld aan wil verdienen.
o Op deze manier wil de WCR in het vervolg elke activiteit evalueren en nav hiervan
verbeteringen doorvoeren.

Even kennismaken:
Wim Arts
Mijn naam is Wim Arts,geboren op 24-08-1950 in de
Poeiersstraat, ik ben 38 jaar getrouwd met minj vrouw Corrie.
Samen hebben we twee kinderen, onze Frans 31 jaar en Lies
29 jaar, en een kleindochter, Liv 1 jaar.
Ik geef reeds 22 jaar schaakles aan de Tongelrese jeugd. Sinds
mei 2010 zijn mijn vrouw en ik actief als vrijwilliger bij de
voedselbank "uitdeelpunt Tongelre", en vanaf september 2012
ook als coördinator samen met Wim van der Sanden.
Sinds december 2009 zit ik in het bestuur van de "Stichting
Wijkcentrum 't Oude Raadhuis".Ik ben het aanspreekpunt
betreffende, het onderhoud van 't O.R, vragen over de
kledingbank, voedselbank,onze prachtige tuin en natuurlijk
jeugdschaken.

Gebruikers van ’t Oude Raadhuis
Kreakids in het Oude Raadhuis
In september 2008 werden de Kreakids opgestart door enkele enthousiaste moeders. Vanaf het
begin kwamen er genoeg kinderen die met veel plezier knutselden.
De moeders hadden op een gegeven moment andere bezigheden en nu draaien we de Kreakids met
6 tot 8 personen van wie het grijsgehalte (onder de geverfde haren) erg hoog is. We hebben een
leuk team en we knutselen mee met heel veel plezier.
Elke derde woensdag van de maand komen de Kreakids in het Oude Raadhuis.
Van 14.00 tot 15.30 zijn de kinderen bezig met verschillende materialen. De ene keer werken ze met
papier de andere keer met stof, waardeloos materiaal, hout of natuurproducten. Wij proberen het
programma zo afwisselend mogelijk te houden.
De leeftijd is van 5 t/m 10 jaar maar de laatste jaren hebben we gemerkt dat de kinderen van ruim 9
jaar niet meer komen.
De kosten zijn 1,50 euro per keer. Hier komen we goed mee uit. Van dat geld kopen we alle
materialen en hobbyartikelen die we nodig hebben. Meestal zijn die kosten niet hoog. Leve de
Action.
Hebben we wat duurdere dingen nodig, zoals b.v. bakken waarin we de spullen kunnen opslaan, dan
kunnen we altijd op het Oude Raadhuis terugvallen.
Tegenwoordig is dat eigenlijk niet meer nodig want we hebben genoeg voorraad en spullen.
We mogen de gehele bovenverdieping gebruiken en dat komt goed uit. Als de kinderen klaar zijn
met hun werkstuk dan gebruiken we de middenruimte om de kinderen te laten kleuren of tekenen.
We hebben het liefst dat kinderen zich voor het gehele jaar inschrijven. Ze betalen dan 15 euro voor
het gehele jaar want ook wij hebben de maanden juli en augustus vakantie.
In de praktijk blijkt dat de kinderen die voor het gehele jaar betaald hebben er ook bijna altijd zijn.

Wij weten nooit hoeveel kinderen er komen knutselen want er mogen altijd kinderen op de Kreakids
middag zo binnenlopen.
De ene keer hebben we 8 kinderen en een andere keer wel 33 kinderen maar meestal zijn er tussen
de 14 en 18 kinderen.

Wist je dat:


We gelukkig een nieuwe secretaris hebben gevonden. Weliswaar nog 3 maanden op proef
maar we hebben er het volste vertrouwen in dat dit goed gaat lukken.



Het rolluik tussen de zaal en de barruimte kapot is geweest. Niemand weet natuurlijk hoe dit
is gekomen en wie het heeft gedaan. Het is ondertussen weer gerepareerd. Dit zijn helaas
dure grapjes en we verzoeken dan ook iedereen voorzichtig te zijn met de rolluiken. Zorg
ervoor dat er bij het dichtdoen er niets onder staat want daarvan gaat het zeker kapot.



Het vrijwilligersbeheer team heeft de vakantie van Norbert, onder de bezielende leiding van
Diny, geweldig opgevangen. Norbert kan gerust nog eens op vakantie.



Deze nieuwsbrief:
o Verstuurd wordt via de mail naar alle vrijwilligers waarvan het mail-adres bekend is;
o Er een leesexemplaar hangt op het mededelingenbord tegenover de toiletten;
o Er een aantal exemplaren in het kantoortje liggen om mee te nemen.



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

Activiteiten agenda juni t/m december 2014
Bevrijdingsmarkt

Zondag 21 sept.

11.00-17.00

Oude Raadhuis

Meesterbreinquiz

Vrijdag 17 okt.

20.00-23.00

Oude Raadhuis

Liederentafel

Zondag 26 okt.

14.00-17.00

Oude Raadhuis

Speelgoedbeurs

Zondag 23 nov.

13.30-15.30

Oude Raadhuis

Kerstkienen

Zondag 21 dec.

14.00-17.00

Oude Raadhuis

Kerstbrunch

2e kerstdag 26 dec.

11.30-14.00

Oude Raadhuis

Kerstmarkt

Wordt nog overlegd

--

---

Nieuwjaarsreceptie

Zondag 4 jan 2015

13.00-17.00

Oude Raadhuis

Steunpunt

Elke maandag

10.00-11.00

Oude Raadhuis

Jeugdschaken

Elke dinsdag

19.00-20.00

Oude Raadhuis

Dansen 50+

Elke dinsdag

20.00-23.00

Oude Raadhuis

Koffie-uurtje

Elke donderdag

10.00-11.30

Oude Raadhuis

Inloop

Elke zondag

13.30-16.30

Oude Raadhuis

Jeugddarten

Elke 2e en 4e
vrijdagavond

20.00-22.30

Verplaatst naar
ORKA

Kreakids

Elke 3e
woensdagmiddag

14.00-15.30

Oude Raadhuis

Vaste activiteiten

WCR Leden:
Hans Baten

Voorzitter

voorzitteror@dse.nl

06-53691201

Hellen Dupont

Penningmeester

hpanhuis@hotmail.com

06-21174613

Dorothé van Dijke

Secretaris

wimdor@online.nl

06-13342505

Hans Eijsermans

CGA, Huurcontracten

hans.eijsermans@upcmail.nl

06-23113820

Wim Arts

Onderhoud

w.arts@on.nl

06-16056818

Mieke Peters

Personeel, Communicatie

miekepeters50@hotmail.com

040-2816419

Fransje Rovers

A4D, Communicatie

fransje@familierovers.nl

040-2811383

Marjorie .vd Wittenboer

Bar groep

m.eijkemans1@on.nl

06-30703325

Johan Hendriks

Orka

jgjhhendriks@kpnmail.nl

06-83651282

norbert.van.esdonk@on.nl

040-2816076

Geen lid WCR
Norbert v. Esdonk

Coördinator personeel

