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

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

Namens het bestuur:
Het bestuur is weer bij elkaar geweest en heeft de volgende zaken besproken:


Hennie gaat in mei met pensioen. ’t Oude Raadhuis krijgt geen vervanger meer en zal zelf
moeten zorgen dat dit gat opgevangen wordt door vrijwilligers. Norbert zal dit coördineren.
Renee den Hartog is hier een voorbeeld van.



We het jubileumjaar “25 jaar wijkcentrum ’t Oude Raadhuis” op zondagmiddag 18 mei
met u allen willen afsluiten. Hou deze datum alvast vrij. Informatie hierover volgt nog.
De website van ’t Oude Raadhuis www.ouderaadhuis.dse.nl een facelift nodig heeft. Als
u ideeën heeft geef deze dan door aan een van de WCR leden.
De WCR heeft besloten een enquête onder de vrijwilligers te houden om te peilen wat
er leeft. De enquête krijgt iedereen via de coördinators.
De WCR toestemming heeft gegeven om een afdak te maken aan de berging in de tuin
achter het gebouw.
De bovenverdieping binnenkort wordt geschilderd.
De verbouwing op een enkel puntje na dan geheel is afgerond.







Even kennismaken:
Mijn naam is Renee den Hartog, ik ben 28 jaar en woonachtig in de Geestenberg. Per september
2013 ben ik door een reorganisatie helaas mijn baan kwijtgeraakt. Omdat ik het thuiszitten al vrij
snel zat was, ben ik op zoek gegaan naar vrijwilligerswerk in de buurt. In rond ’t Hofke zag ik een
oproep van ’t Oude Raadhuis en sinds november vorig jaar ben ik actief als vrijwilligster.
Op dit moment ben ik bezig met een project om het vrijwilligersbestand weer helemaal up-to-date
te maken. Ook ga ik werken aan een instructiemap waarin informatie, die voor vrijwilligers belangrijk
is, makkelijk terug te vinden zal zijn. Daarnaast ben ik vrijwilliger bij de Kreakids.
Voordat ik hier kwam werken, was ik nog nooit bij ’t Oude Raadhuis binnen
geweest. Ik was ook totaal niet op de hoogte van alle activiteiten die er hier
worden georganiseerd. Nu zie ik steeds meer wat een wijkcentrum als ’t Oude
Raadhuis voor de buurt te bieden heeft. Mensen kunnen er altijd binnenlopen
voor een praatje en een kop koffie. Er worden veel leuke activiteiten
georganiseerd en volgens mij is er nog ruimte voor veel nieuwe ideeën.
Ik hoop dat ik hier de komende tijd een positieve bijdrage kan leveren aan het
vrijwilligersteam en dat we er samen voor gaan zorgen dat dit wijkcentrum een
plaats is waar buurtbewoners zich welkom en gehoord voelen.
(van de redactie “ Renee heeft afgelopen week een deeltijdbaan gevonden. Natuurlijk feliciteren we
Renee hier mee maar hopen dat ze toch nog als vrijwilliger actief blijft”).

Gebruikers van ’t Oude Raadhuis
Timmerclub
Dit artikel stond in 1978 in Rond het Hofke.
De houtbewerkingsgroep was al in september gestart en er konden nog mensen bij.
“CURSUS ZELF SPEELGOED MAKEN VOOR BEGINNERS
Dames en heren die alsnog aan de cursus “houten speelgoed maken” willen deelnemen kunnen zich
hiervoor nog opgeven omdat er nog enkele plaatsen vrij zijn.
De bedoeling van de cursus is om tijdens de avonduren op een gezellige manier hout te leren
bewerken. Als eindresultaat denken we aan een stuk degelijk speelgoed, dat van hard en zacht hout,
door iedereen (ook door mensen met twee linkse handen) gemaakt kan worden. U kunt zelf het
onderwerp bepalen zoals een houten hijskraan, treinen, garages, poppenhuis, auto’s enz.
De cursus is zo opgebouwd dat u geleidelijk aan, om leert gaan met verschillende soorten
gereedschap. U leert hierbij tevens om simpele ontwerpen en houtverbindingen te maken via een
telkens aangepaste bewerkingsmethode.
Het kost f 1,- per avond en het inschrijfgeld (voor materialen en gereedschap bedraagt f 5,-.
Opgave kan (nog) geschieden op het Wijkcentrum.”
Ies Speekenbrink startte met veel plezier deze groep op de woensdag avond. Vanaf die tijd is er
steeds een timmerclub, zoals wij het zelf noemen, geweest. Dus maar liefst 35 jaar. Zo zijn wij de
oudste groep van het Oude Raadhuis.
De timmerclub zat al vlug “vol” en jaren lang hebben wij een wachtlijst gehad, soms wel met meer
dan 10 mensen.
Wij zijn altijd met meer vrouwen geweest dan met mannen. Ies had daar in het begin best moeite
mee want wij vrouwen hadden het over patronen i.p.v over tekeningen en dat kreeg hij er maar
moeilijk uit. Haren moesten opgestoken zijn want met die al die apparatuur was dat gevaarlijk.
In het eerste begin startten we met het maken van een hijskraan. Later moest iedereen in het begin
een puzzel met de hand uitzagen.
Al hadden wij een elektrische zaagmachine Ies wilde dat iedereen hout op deze manier leerde
kennen. Met de puzzel maken hadden we meteen het zagen, boren, lijmen en schuren geleerd.
In de beginjaren kwam er altijd iemand van het bestuur op het einde van het jaar vragen of wij nog
materiaal of iets anders nodig hadden.
Er zat nog geld in de pot en dat moest op want anders werd er het jaar daarop gekort en dat was
natuurlijk niet de bedoeling.
Later toen Ies overleed hadden we geen begeleider meer. Sindsdien helpen we elkaar en dat werkt
prima. Gelukkig hebben we twee mannen bij ons clubje. Als wij vrouwen er niet uitkomen dan
kunnen we altijd bij hen terecht.
We hebben een hecht groepje van 5 vrouwen en dus twee mannen en timmeren er elke woensdag
rustig op los.
Mocht iemand het leuk vinden om te komen kijken wat wij allemaal maken kom dan gerust binnen
lopen.
Wij zijn er op woensdag van 20.00 tot 22.00 uur.

Projectkoor Werk in uitvoering

Van zingen wordt je blij. Echt waar. En helemaal van zingen in
ons koor. Projectkoor ‘Werk in uitvoering’ is een bijzonder en
uniek Tongelres initiatief om mensen bij elkaar te brengen die
een passie hebben voor zingen. Verdeeld over twee projecten
per jaar formeren we een koor van mensen, jong en oud, die het leuk vinden om samen met elkaar
te zingen. De projecten worden afgesloten met één of meerdere uitvoeringen voor publiek. We
zingen een zeer gevarieerd repertoire: van Hazes tot de Beatles, van gospel tot rock. Natuurlijk
leggen we de muzikale lat zo hoog mogelijk maar wat ons echt bindt is het enthousiasme en plezier.
Ons motto: Een valse noot zingen is onbelangrijk, maar zingen zonder passie is onvergeeflijk.
(-Ludwig van Beethoven-).
En wist je dat?:


Iedereen mag meedoen (het is NIET verplicht om in Tongelre te wonen).



Het leuke kenmerk van ons projectkoor is dat je je slechts vastlegt voor één project: langer
blijven mag, maar moet niet.



Je meer informatie kan krijgen op onze website www.projectkoor-wiu.nl



we repeteren in ’t Oude Raadhuis, ’t Hofke 15 in Eindhoven.

I: www.projectkoor-wiu.nl
E: projectkoortongelre@gmail.com
T: 06- 53711135

Wist je dat:
 Vrijdagavond 4 april 2014 geeft het koor Oma’s aan de Top een lenteconcert.
Aanvang 19.30 uur (toegang gratis).
 Zaterdagavond 12 april 2014 is er weer een Vinyl-party in ORKA.
 27 april is weer de Familie Fietsdag. Informatie hierover komt nog.


Het organigram van ’t Oude Radhuis op het publicatiebord hangt.



De voorzitter een fles wijn uitlooft voor degene die een ludieke naam bedenkt voor deze
nieuwsbrief. Een mailtje naar de voorzitter voorzitteror@dse.nl is genoeg. De WCR
beoordeelt welke naam het leukste is.



We vrijwilligers zoeken die mee willen denken met Hans Eijsermans hoe en welke grote
activiteiten er georganiseerd moeten worden. Opgeven bij een van de WCR leden.

WCR Leden:

Hans Baten
Hellen Dupon
Vacature
Hans Eijsermans
Wim Arts
Mieke Peters

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
CGA, Huurcontracten
Onderhoud
Personeel,
Communicatie

voorzitteror@dse.nl

Fransje Rovers
Marjorie .vd
Wittenboer
Johan Hendriks
Jack Hanssen

A4D, Communicatie
Bar groep

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

040-2811383
06-30703325

Orka
Bestuursadviseur

jgjhhendriks@kpnmail.nl
j.hanssen@on.nl

06-83651282
06-21874861

norbert.van.esdonk@on.nl

06-44844499

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

Coördinator personeel

