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

Nieuwsbrief mei/juni 2014
Voor alle vrijwilligers en gebruikers van wijkcentrum ’t Oude Raadhuis.

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


De gegevens van de enquête onder de vrijwilligers van ’t Oude Raadhuis zijn ondertussen
verwerkt en zullen de komende volgende vergadering besproken worden.



De WCR heeft nu elk kwartaal contact met de vertegenwoordiger van de gemeente
Eindhoven voor onze wijk.



Er komt op verzoek van de gemeente, Lumens en de wijkagent een leefbaarheidsgroep voor
onze wijk die gaat bekijken wat er te verbeteren is. Als iemand geïnteresseerd is om hierbij
aan te sluiten kunt u dat doorgeven aan mij. Voorzitteror@dse.nl



We willen gaan werken met een verbeterformulier. Dit formulier komt op het kantoor te
liggen en kan door elke vrijwilliger worden ingevuld. Het bestuur kan dan beoordelen wat
we ermee doen. De procedure rondom het verbeterformulier moet nog uitgewerkt worden.



Norbert is erin geslaagd om een beheerdersgroep samen te stellen uit vrijwilligers zodat er
elke morgen iemand aanwezig is op ’t Oude Raadhuis om mensen te ontvangen en hand &
span diensten te doen.

Even kennismaken:
Norbert van Esdonk.
Sinds oktober 2008 werkzaam bij ’t Oude
Raadhuis. Net pas 62 geworden, getrouwd
met Anneke, drie dochters en nee geen
kleinkinderen. ’t Oude raadhuis, ik noem het
altijd liefkozend ‘tOR. Klinkt niet zo oud. Veel
mensen denken dat we alleen maar dingen
voor ouderen organiseren. Fout, veel dingen
worden door wijkbewoners georganiseerd en
dat mogen zij doen, voor alle leeftijden. Dus
kom maar met die ideeën. Tot eind 2013 heb ik in het Bestuur gezeten. Daarna ben ik me (nog meer)
gaan bezighouden met de dagelijkse gang van zaken. Deze maand is onze laatste betaalde kracht
(Hennie) met pensioen gegaan.

We zijn net gestart met vrijwilligers, die ’s morgens de beheerderstaken uitvoeren. Twee beheerders
per dag, in een wisselende bezetting. Gelukkig krijgen we nog steeds aanmeldingen voor deze leuke
vrijwilligersbaan, nog leuker dan Geraniums. Het is goed te merken dat je er niet alleen voor staat
en dat er veel mensen meedenken en –werken om de wijk een leuk ontmoetingscentrum te geven.
Natuurlijk blijven we op zoek naar vrijwilligers, die de handjes (of hersenen) weer eens extra willen
laten werken en wat gezelligheid en een lach meebrengen.
Ik vind dat ons Oude Raadhuis meer open moet staan voor hen die eens een kopje koffie willen
komen drinken, misschien hebben wij er wel een gezellige babbel bij of een luisterend oor! Kom
eens binnen ’s morgens voor gewoon een bakkie, misschien treft u mij en anders een van mijn
collega vrijwilligers. Voor vrijwilligers is er vrijdags zelfs een speciaal koffieuurtje (10-12) waar alle
vrijwilligers welkom zijn. De koffie is dan gratis!

Gebruikers van ’t Oude Raadhuis
Een bezoekje aan de vrije inloop in het Oude Raadhuis.
Op zondagmiddag is het Oude Raadhuis geopend voor mensen die behoefte hebben aan een praatje
of graag een spelletje willen spelen. Iedereen, jong of oud, kan bij ons binnenstappen. De praktijk
leert echter dat vooral oudere echtparen of alleenstaanden er gebruik van maken.
Er zijn altijd twee gastvrouwen/-heren aanwezig om te zorgen voor de drankjes, koekjes en
knabbeltjes. We verwelkomen nieuwelingen en ontvangen ze met koffie of thee en babbelen met
ze. Later vragen we of ze het soms leuk vinden een spelletje te doen. We hebben veel soorten
spelletjes. De meeste bezoekers zijn in groepjes aan het rikken of jokeren. Er heerst een gezellige,
ontspannen sfeer.
In januari 2006 is deze club opgericht vanuit de gedachte dat er mensen zijn die behoefte hebben
aan de zondagmiddaginvulling. Het is gebleken dat dit een gouden greep was, want de meeste
mensen zijn vanaf het begin blijven komen. Degene die komen zijn erg blij met hun wekelijkse
uitstapje. Sommige kijken er de hele week naar uit. De aanwezige gastvrouwen/-heren vinden het
een leuke taak om de gasten te verwennen. Toch zouden we willen dat er nog meer mensen de weg
naar de zondaginloop vinden.
Twee keer per jaar hebben we een bespreking en wordt daarna weer een rooster gemaakt.
Onderling ruilen is altijd mogelijk. Eén keer per jaar gaan wij, vrijwilligers, met elkaar uit eten.
Het is voor sommige mensen moeilijk om hier voor de eerste keer binnen te stappen. Een idee zou
zijn om een vriend, vriendin of familielid mee te nemen, zodat het wat minder spannend is om “over
de drempel te gaan”. Bij de ingang staat een uitnodigend bord: “Vrije inloop op zondagmiddag van
13.30 uur-16.30 uur”.
Voeg de daad bij het woord en stap met een buur of bekende het prachtig opgeknapte Oude
Raadhuis binnen!
Mia Smits

Wist je dat:


Orka al weer 1 jaar bestaat en dit 8 juni gaat vieren. Informatie daarover kunt u vinden op
de website van Orka http://www.orkacentrum.nl/ .



24/6 t/m 26/6 weer de fietsdriedaagse is. Informatie over inschrijving volgt.



De vrijwilligersborrel is van 18 mei in ’t Oude Raadhuis was een succes. Het bestuur heeft
hierbij echter wel een steekje laten vallen. Niet alle vrijwilligers zijn persoonlijk uitgenodigd.
Het bestuur wil dan ook z’n excuses maken aan alle vrijwilligers die niet persoonlijk
uitgenodigd zijn.



Er hard gewerkt wordt aan het up-to-date maken van de vrijwilligerslijst zodat
bovenstaande fouten niet meer gemaakt kunnen worden.



De bargroep nieuwe blouses heeft en er daarmee keurig uitziet.



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

24-25-26 juni

Start
18.00/17.00

Oude Raadhuis

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

Vaste activiteiten
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

WCR Leden:
Hans Baten
Hellen Dupont
Vacature
Hans Eijsermans
Wim Arts
Mieke Peters
Fransje Rovers
Marjorie .vd
Wittenboer
Johan Hendriks

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
CGA, Huurcontracten
Onderhoud
Personeel,
Communicatie
A4D, Communicatie
Bar groep

voorzitteror@dse.nl

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

040-2811383
06-30703325

Orka

jgjhhendriks@kpnmail.nl

06-83651282

norbert.van.esdonk@on.nl
j.hanssen@on.nl

040-2816076
06-21874861

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
Jack Hanssen

Coördinator personeel
Bestuursadviseur

