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Nieuwsbrief juli 2016
Voor alle vrijwilligers en gebruikers van wijkcentrum ’t Oude Raadhuis.

Namens het bestuur:
De WCR heeft in overleg met de bargroep besloten om voor bier en wijn
andere, grotere, glazen te gaan gebruiken. Bij een groter glas hoort natuurlijk
ook een andere prijs. Daarom heeft de WCR besloten om per 1 september de
volgende consumptieprijzen te gaan hanteren:
- Bier € 1,50
- Fris € 1,50
- Wijn € 1,90
- Grimbergen € 2,50
De andere consumptieprijzen blijven gelijk.
Mocht u hierover vragen hebben kunt u met uw vragen altijd terecht bij een
van de WCR-leden.
Vrijwilligersavond 24 september 2016
Het bestuur nodigt alle vrijwilligers met hun partners
uit op 24 september vanaf 18.00u voor een gezellige
avond met barbecue of buffet.
Dit is een mooie gelegenheid om elkaar weer wat
beter te leren kennen en samen met het bestuur en de andere vrijwilligers er
een leuke avond van te maken, want:
om de woorden van WCR-lid Henri van Vroenhoven te gebruiken:
“We moeten er met zijn allen voor zorgen dat iedereen met plezier werkt, er zijn regels maar
we zijn ook 't Oude Raadhuis waar we het de gasten en onszelf naar de zin moeten maken.
We zijn allemaal vrijwilligers en daar moeten we zuinig op zijn.

“Plezier in wat je doet is zeer belangrijk”
Reserveer deze datum alvast in uw agenda. We rekenen op een zeer grote
opkomst.
Op het publicatiebord van ’t Oude Raadhuis hangt een lijst waar u zich kunt afen aanmelden. Ook kunt u per e-mail naar beheerders.raadhuis@on.nl reageren
of u wel dan niet komt en met hoeveel personen. Dan kunnen we wat gerichter
inkopen.

20e avond4daagse
De 20e avond4daagse was een groot succes.
Er zijn veel cadeautjes uitgedeeld b.v. poncho’s van’t Oude Raadhuis,
sporttasjes met lekkere en gezonde inhoud van de Plus, appelflappen van
bakkerij van Woensel, bijdrage van Chinees restaurant Jian-An en zo nog wat
meer sponsoring.
Er waren rond de 350 inschrijvingen en nog een paar honderd begeleiders.
Heel erg jammer (vreselijk) dat de harmonie pas tijdens het evenement liet
weten dat ze niet zouden komen op de laatste avond. Gelukkig gered door de
muzikanten van De Doornakkers.

Activiteiten agenda
september 2016 t/m januari 2017
Evenementen
Filmavond
Bevrijdingsmarkt
Muziekavond
Liederentafel Santé
Meesterbreinquiz
Muziekavond
Speelgoedbeurs
Filmavond
Karaoke
Kerstmarkt Tongelre (Wasvenboerderij)
Kerstbrunch (2e kerstdag)

vrijdag 16 september
Zondag 18 september
vrijdag 30 september
zondag 16 oktober
vrijdag 21 oktober
vrijdag 28 oktober
vrijdag 11 november
zondag 13 november
vrijdag 18 november
vrijdag 9 december
zaterdag 10 december
maandag 26 december

19.30-23.00
12.00-17.00
20.30-23.30
14.00-17.00
19.30-23.00
20.00-23.30
20.30-23.30
10.00-12.00
19.30-23.00
20.00-23.30
13.00-17.30
11.30-14.00

zondag 8 januari

13.00-17.00

Januari 2017
Nieuwjaarsreceptie

Vaste activiteiten door onze werkgroepen
Steunpunt
Jeugdschaken
Dansen 50+
Koffie-uurtje
Inloop
Kreakids

elke
elke
elke
elke
elke
elke

maandag
dinsdag
dinsdag
donderdag
zondag
3e woensdag

10.00-11.00
19.00-20.00
20.00-23.00
10.00-11.30
13.30-16.30
14.00-15.30

Voor activiteiten van ORKA; zie agenda op www.orkacentrum.nl
Of mail naar info@orkacentrum.nl of bel; 06-53797337

WCR Leden:
voorzitteror@dse.nl

Hans Baten

Voorzitter

voorzitteror@dse.nl

06-53691201

Paul Peeters

Secretaris

PJJPeeters@live.nl

06-23460538

Anjo van Vroenhoven

Penningmeester

Henri van Vroenhoven

CGA

henri.van.vroenhoven@on.nl

06-55182858

Hellen Dupont

Algemeen lid

hpanhuis@hotmail.com

06-21174613

Wim Arts

Onderhoud

w.arts@on.nl

06-16056818

Fransje Rovers

A4D, PR

fransje@familierovers.nl

040-2811383

Johan Hendriks

Orka

jgjhhendriks@kpnmail.nl

06-83651282
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Geen lid W CR

Norbert v. Esdonk

Bestuursadviseur

norbert.van.esdonk@on.nl

040-2816076

