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Nieuwsbrief oktober/november 2014
Voor alle vrijwilligers en gebruikers van wijkcentrum ’t Oude Raadhuis.

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

o

o
o

o

o

Vrijdag 28 november van 19.00 uur - +/- 22.00 uur is er een vrijwilligersborrel waarvoor het
bestuur alle vrijwilligers met partner graag uitnodigt voor een gezellige borrel met hapje. Wij
rekenen op uw komst.
Wij op de stoep voor ’t Oude Raadhuis geen terras meer mogen neer zetten omdat:
o We hiervoor geen horeca vergunning meer hebben en dit dus een behoorlijke boete
kan opleveren als we het toch doen;
o We een hele mooie tuin achter ’t Oude Raadhuis hebben die uitstekend geschikt is
als terras.
Donderdag 16 oktober is weer de jaarlijkse overlegvergadering geweest waarvoor alle huurders
en gebruikers zijn uitgenodigd.
We gaan werken met Het kwaliteitsverbeteringsformulier. Als u een verbeterpunt heeft kunt u
dit daarop noteren en in het bakje van de voorzitter doen. Het formulier kunt u vinden in het
kantoortje.
De bulten en plekken in de vloer van de spiegelzaal hebben onze volle aandacht. Na onderzoek
bleek dat de betonnen afsmeer vloer (+/- 1 cm) bol staat. Het bestuur zal zich op korte termijn
beraden wat we hieraan gaan doen.
Er zijn klachten binnen gekomen over de kwaliteit van de geluidsinstallatie (ruis). Dit zal
onderzocht worden en indien nodig zullen er aanpassingen gedaan worden.

Gebruikers van ’t Oude Raadhuis
Oma’s aan de Top
Dhr. H. Baten (voorzitter van het bestuur van ‘t Oude Raadhuis) heeft ons als koor Oma’s aan de Top
gevraagd een stukje te schrijven.
Momenteel bestaat ons koor uit 31 leden, in leeftijd variërend van 50 tot 80 jaar, vandaar ook de
naam Oma’s aan de Top. Wij repeteren iedere vrijdagmiddag in besloten kring in ‘t Oude Raadhuis.
In 2005 is het koor opgericht, aanvankelijk waren er aanzienlijk minder leden. Door de jaren heen is
het ledenaantal steeds groter geworden.
Op dit moment is er zelfs sprake van een wachtlijst.
Samen zingen vereist grote betrokkenheid en afstemming op elkaar,
hierdoor is een fijne sfeer in de groep ontstaan.
Wij zingen onder begeleiding van een enthousiaste pianiste en dirigente.
Ons uitgebreid repertoire bestaat uit liedjes uit verschillende landen en van verschillende tijden.
Wij treden wij op in verzorgingshuizen, voor de zonnebloem, de KBO, etc.

Met veel plezier treden wij 2x per jaar op in ‘t Oude Raadhuis, in het voorjaar met een lenteconcert
en in december met het kerstconcert.
Ons kerstconcert zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 12 december, aanvang 19.30 uur in ‘t Oude
Raadhuis. De toegang is gratis. U bent van harte welkom maar…. vol is vol .
In 2015 gaan wij het tienjarig bestaan van ons koor vieren met een feestelijk jubileumconcert. Alle
belangstellende muziekliefhebbers zijn van harte welkom. Volgend jaar volgt nadere informatie
hierover.
graag tot ziens !!
‘’Oma’s aan de Top’’
www.omasaandetop.nl

Fiets- en wandelclub Tongelre 50+
Vanaf half april tot eind september wordt 10 keer recreatief gefietst.
Om de 2 weken fietsen we op maandagmiddag, vanaf ’t Oude Raadhuis, ongeveer 25 km. We fietsen
in een tempo van zo’n 14 km per uur, dit is voor iedereen bij te houden. De middag wordt afgesloten
met een kopje koffie of thee bij ’t Oude Raadhuis.
In deze fietsperiode worden er ook 2 dagtochten georganiseerd van ±50 km, waarbij we onderweg
regelmatig stoppen voor een kopje koffie of thee. Natuurlijk stoppen we ook op een mooi plekje om
onze, zelf meegenomen, lunch te gebruiken.
Voor onze clubleden sluiten we het fietsseizoen in oktober af met een prachtige bustocht en een
gezellige afsluitmiddag.

Vanaf november starten we met wandelingen van ongeveer 5 kwartier met als vertrekpunt ’t Oude
Raadhuis. Hier drinken we na afloop gezamenlijk koffie of thee. Hiermee willen we, in een
ontspannen sfeer, de sociale contacten tussen de leden onderling stimuleren.
In januari is er een gezellige nieuwjaarsreceptie in ’t Oude Raadhuis, om samen het oude jaar af te
sluiten en op het nieuwe jaar te proosten. Tijdens de nieuwjaarsreceptie krijgen de leden ook een
overzicht van de fiets- en wandelactiviteiten van het hele jaar.
Dit is zo’n beetje wat onze club door het jaar heen organiseert.
De fiets- en wandelclub is voor iedereen die graag met andere mensen fietsend of lopend onderweg
is. Je kan vrijblijvend meewandelen of fietsen, maar als je lid wordt van de club, kun je ook
deelnemen aan de speciaal georganiseerde activiteiten.
De kosten voor een lidmaatschap bedragen € 12,00 per jaar.
De fiets- en wandelclub wordt geleid door 3 personen, te weten; mevrouw Bertha van Heeswijk en
de heren André v.d. Meijden en Bert van Oorschodt.
Tijdens het fietsen worden zij ondersteund door mevrouw Ria Ooms en de heer Hub Vencken.
Heb je vragen, dan kun je bij een van hen terecht of kom een keer langs bij ’t Oude Raadhuis en
neem vrijblijvend deel aan een fiets- of wandeltocht.
Met vriendelijke groet namens de fiets- en wandelclub Tongelre 50+,
Bert van Oorschodt

Wist je dat:


Vrijdag 28 november van 19.00 uur - +/- 22.00 uur is er een vrijwilligersborrel is waarvoor
het bestuur alle vrijwilligers met partner graag uitnodigt voor een borrel met hapje. Wij
rekenen op uw komst.



We nog steeds op zoek zijn naar vrijwilligers, in het bijzonder:
o Penningmeester
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.
o Medewerkers/uitdenkers voor de CGA-groep. Deze organiseert de grotere
evenementen, zoals de Bevrijdingsmarkt, fietsvierdaagse en dergelijke????
Mocht u interesse hebben neem gerust contact op met de voorzitter voorzitteror@dse.nl.

Activiteiten agenda
t/m januari 2015
Speelgoedbeurs

Zondag 23 nov.

13.30-15.30

Oude Raadhuis

Vrijwilligersborrel

Vrijdag 28 nov.

19.00 – 22.00

Oude Raadhuis

Concert Oma’s aan de Top

Vrijdag 12 dec.

Vanaf 19.30

Oude Raadhuis

Kerstmarkt

Zaterdag 13 dec.

13.00- 17.30

Wasvenboerderij

Kerstkienen

Zondag 21 dec.

14.00-17.00

Oude Raadhuis

Kerstbrunch

2e kerstdag 26 dec.

11.30-14.00

Oude Raadhuis

Nieuwjaarsreceptie

Zondag 4 jan 2015

13.00-17.00

Oude Raadhuis

WCR Leden:
Hans Baten

Voorzitter

voorzitteror@dse.nl

06-53691201

Hellen Dupont

Penningmeester

hpanhuis@hotmail.com

06-21174613

Dorothé van Dijke

Secretaris

windor@online.nl

06-13342505

Hans Eijsermans
Wim Arts
Mieke Peters

CGA, Huurcontracten
Onderhoud
Personeel,
Communicatie
A4D, Communicatie
Bar groep

hans.eijsermans@upcmail.nl 06-23113820
w.arts@on.nl
06-16056818
miekepeters50@hotmail.com 040-2816419
fransje@familierovers.nl
m.eijkemans1@on.nl

040-2811383
06-30703325

Orka

jgjhhendriks@kpnmail.nl

06-83651282

norbert.van.esdonk@on.nl

040-2816076

Fransje Rovers
Marjorie .vd
Wittenboer
Johan Hendriks
Geen lid WCR

Norbert v. Esdonk

Coördinator personeel

