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Bestuur

Zoals jullie weten heb ik per 10 oktober 2016 het voorzitterschap van 't Oude
Raadhuis tijdelijk overgenomen van Hans Baten omdat Hans voor langere tijd voor
zijn werk was uitgezonden naar Berlijn.
In de week van 8 november ben ik benaderd door Hans met de vraag of het
tijdelijke voorzitterschap mij bevalt. Mijn antwoord was dat ik er veel plezier aan
beleef, zeker ook omdat ik de contacten met de vrijwilligers heel leuk vind. Even
lekker kletsen en luisteren naar iedereen. Hans heeft mij daarna gevraagd of ik
het voorzitterschap van hem wil overnemen. U zult nu denken waarom?
Ook Hans vindt dat een voorzitter regelmatig overdag in 't Oude Raadhuis
aanwezig moet zijn zodat deze weet wat er speelt en gebeurt, maar ook om even
een praatje te maken met de aanwezige gasten. We zijn een wijkcentrum waar
gezelligheid voorop staat. Hans heeft nog een zeer drukke baan waardoor het voor
hem bijna onmogelijk is om doordeweeks op het raadhuis aanwezig te zijn. Dit
heeft hem doen besluiten om zijn taak als voorzitter neer te leggen.'
De WCR heeft na goed overleg op de bestuursvergadering van 14 november mij
benoemd tot voorzitter van 't Oude Raadhuis.
De WCR heeft mij het vertrouwen gegeven en ik heb daarom het voorzitterschap
aanvaard en zal me volledig inzetten om hier een goede invulling aan te geven. Ik
hoop op een goede en prettige samenwerking zeker omdat we allemaal 't Oude
Raadhuis een warm hart toedragen.
Mocht je vragen hebben of ergens mee zitten blijf er niet mee rondlopen maar
neem contact met mij op, zodat we je vraag en/of probleem zo snel mogelijk
kunnen beantwoorden en oplossen. Het is belangrijk dat we er samen voor
zorgen dat veel mensen gezelligheid vinden in 't Oude Raadhuis.
Hierbij wil ik namens het bestuur Hans Baten hartelijk bedanken voor zijn grote
inzet in de afgelopen jaren en wij hopen dat hij nog lang actief blijft als vrijwilliger
bij 't Oude Raadhuis.
Henri van Vroenhoven

Karaoke

9 december is er weer een gezellige karaoke avond in 't Oude Raadhuis.
We starten om 20.00 uur en de avond eindigt om 23.30 uur.
De nieuwe voorzitter zal de avond openen met een super mooi lied zodat iedereen
uit volle borst mee kan zingen.
Dit moet je een keer meegemaakt hebben, je zult versteld staan van het muzikale
talent van de aanwezigen. Je mag alleen, maar ook met een groep optreden. We
hebben keuze uit meer dan 3000 liedjes waarbij je kunt kiezen uit vele bekende
Nederlandstalige, Engelstalige en Duitse songs.
De avond is voor alle wijkbewoners en de entree is gratis.

Kerstmarkt

10 december van 13.00 tot 17.30 uur kerstmarkt bij de Wasvenboerderij.
Leuke kerstcadeautjes, kerstversiering of zomaar een gezellige sfeervolle middag,
knutselen in de kas, een speurtocht, luisteren naar een kerstverhaal, een oliebol
of hamburger, een glaasje glühwein of chocomel, kerstmarkt Tongelre heeft het
allemaal.

Kerstbrunch

26 december (2e kerstdag) is er van 11.30 t/m 14.00 uur weer een gezellige,
smakelijke en sfeervolle kerstbrunch in 't Oude Raadhuis.
De zaal is open vanaf 11.15 uur.
De kosten voor deze kerstbrunch bedragen € 6,50 per persoon.
Aanmelden kan tot 23 december van 9.00 t/m 12.00 uur bij 't Oude Raadhuis.
Bellen kan natuurlijk ook. Tel. nr. 040-2811737.
Doe het snel want vol is vol.

Oliebollen

30 december van 10.00 tot 11.30 uur worden er voor alle vrijwilligers weer
heerlijke verse oliebollen gebakken.
Onze oliebollenbakkers hebben er al zin in.

Nieuwjaarsreceptie

8 Januari vanaf 13.00 uur nodigt het bestuur van 't Oude Raadhuis alle
vrijwilligers en alle Tongelrese wijkbewoners uit om samen met het bestuur te
toosten op het nieuwe jaar waarbij we iedereen een gezond en gelukkig 2017
zullen toewensen.

Wijnglazen
Per heden zijn de wijnglazen vervangen door mooie nieuwe glazen voorzien van
een maatstreepje. Deze design glazen zorgen voor een mooie uitstraling en
hopelijk zal het wijntje hierdoor nog smaakvoller zijn.

Informatie groepen
Tijdens de jaarvergadering is er gesproken over de nieuwsbrief en is er
afgesproken dat we deze regelmatig gaan verspreiden. Hiervoor hebben we
natuurlijk input nodig, ook vanuit de groepen. We zouden het leuk vinden als
iedere groep een stukje schrijft waarin staat vermeld wat de groep zoal doet. De
nieuwsbrief is ook bedoeld voor als je op zoek bent naar vrijwilligers en natuurlijk
kun je alle info voor nieuwe vrijwilligers hierin kwijt.

Activiteiten in december 2016 en januari 2017
Karaoke avond
Kerstmarkt
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Oma’s aan de top
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Meezingen (Vrijbuiters)
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Bestuur 't Oude Raadhuis
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemene zaken
Algemene zaken
Algemene zaken
PR
Orka

Henri van Vroenhoven
Paul Peeters
Anjo van Vroenhoven
Wim Arts
Hellen Dupont
Hans Baten
Fransje Rovers
Johan Hendriks

Norbert van Esdonk
Mieke Peters
Marjan van Dam

Adviseur
WCR
Notulist
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Aspirant lid WCR
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