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

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

Namens het bestuur:
Verzekering voor alle vrijwilligers van 't Oude Raadhuis
De gemeente Eindhoven heeft voor alle vrijwilligers die in de gemeente
Eindhoven vrijwilligerswerk verrichten een Vrijwilligersverzekering afgesloten.
In deze verzekering wordt onder een vrijwilliger verstaan:
Een persoon die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald
werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen waarbij een
maatschappelijk belang wordt gediend.
Deze verzekering dekt schade die o.a. wordt geleden als gevolg van
aansprakelijkheidstelling, gevolgen van een ongeval, schade aan goederen van
't Oude Raadhuis of persoonlijke eigendommen van vrijwilligers. Tevens is een
rechtsbijstandsverzekering in de dekking meeverzekerd. De vrijwilligers die via
't Oude Raadhuis betrokken zijn met wat voor activiteiten dan ook kunnen bij
calamiteiten een beroep doen op deze verzekering. Als u hierover nog vragen
heeft of een schade wilt melden kunt u altijd terecht bij onze penningmeester.
Huldigen vrijwilligers:
Het bestuur heeft besloten om alle vrijwilligers die 12 ½ , 25, 40 of 50 jaar als
vrijwilliger werkzaam zijn bij t Oude Raadhuis bij de nieuwjaarsreceptie te
huldigen. De beheerders houden hiervoor een lijst bij waarop de datum staat
dat iemand is begonnen als vrijwilliger bij ’t Oude Raadhuis. Op deze lijst
baseert het bestuur zich dus voor het toekennen van de huldiging. Elke
vrijwilliger kan dus via een van de beheerders deze lijst inzien en eventuele
fouten in deze lijst doorgeven.
Nieuwe isoleerkannen:
Er zijn nieuwe isoleerkannen (thermokannen) aangeschaft omdat de oude er
niet meer zo netjes uitzagen. Een instructie voor het gebruik hangt in de
keuken. Aub. even lezen en hiernaar handelen.

Inbraakpreventie
Inbraakpreventie is momenteel ‘hot’. Ook voor ’t Oude Raadhuis geldt
natuurlijk dat er in gebroken kan worden. Daarom een aantal zaken om wat
extra op te letten:
 Doe de deur altijd op slot als u als laatste weg gaat en controleer nog
een keer extra of dit gelukt is. De schuifdeur van de Frits van Geffen zaal
moet dan ook dicht zijn en alle verlichting moet uit zijn.
 Zorg dat het alarm er altijd op staat als u weg gaat en hiervoor
verantwoordelijk bent.
 Zet geen waardevolle spullen op het achter terrein van ’t Oude
Raadhuis.
 Als u boven heeft gezeten controleer dan een keer extra of het raam
dicht is.
 Plaats geen waardevolle spullen in het zicht (denk daarbij ook aan de
ramen).
 Spreek een, voor u, vreemde in ’t Oude Raadhuis altijd aan met de vraag
of u hem kunt helpen.
Muziekavond 30 januari
Op vrijdag 30 januari is de eerste muziekavond geweest waar iedereen de
muziek kon aanvragen die hij/zij graag wilde horen. Zoals u op de foto’s
kunt zien is het een gezellige avond geworden die zeker voor herhaling in
aanmerking komt.

Liederentafel in ‘t Oude Raadhuis
Op zondag 21 februari was er weer een liederentafel in ‘t Oude Raadhuis.
De zanggroep Liederentafel “Santé” uit Oirschot was weer uitgenodigd om
bekende en minder bekende liederen te zingen. Deze groep was al bij ons
bekend en ze maakten er weer een heel gezellige middag van. De
belangstelling van de buurtbewoners was weer erg groot, hierdoor was het
een zeer succesvolle en gezellige middag. Er werd door iedereen uit volle
borst meegezongen. Ook de zanggroep Santé kan terug kijken op een
geslaagde middag.

Activiteiten agenda
Maart 2016 t/m juni 2016
Evenementen
2e Paasdag, 28 maart
Vrijdag 8 april
zondag 17 april
2e Pinksterdag, 16 mei
23 t/m 26 mei
21 t/m 23 juni

Paasbrunch
Muziekavond
Fietstocht voor jong en oud
Pinkstermarkt
Avondwandelvierdaagse
Avondfietsdriedaagse

11.30
20.30
12.30
12.00
18.00
18.00

–
–
–
–
–
–

13.00
23.30
13.30
17.00
19.00
19.00

10.00
19.00
20.00
10.00
13.30
14.00

-

11.00
20.00
23.00
11.30
16.30
15.30

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

Voor activiteiten van ORKA zie agenda op www.orkacentum.nl
Of neem contact op via info@orkacentrum.nl of 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

Hellen Dupont

Algemeen lid

hpanhuis@hotmail.com

06-21174613

Wim Arts

Onderhoud

w.arts@on.nl

06-16056818

Fransje Rovers

A4D, Communicatie

fransje@familierovers.nl

040-2811383

Johan Hendriks

Orka

jgjhhendriks@kpnmail.nl

06-83651282

Bestuursadviseur

norbert.van.esdonk@on.nl 040-2816076
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