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Vrijwilligersnieuws 
Nieuwe aanwinsten: 
Sinds de vorige Nieuwsbrief hebben we weer een aantal nieuwe 

vrijwilligers mogen verwelkomen: Joost Cuppers, Frank Lamers,  

Jan van Sambeek en Hilde Zegers. 

Succes en werkplezier gewenst! 

Contactadressen 
Het bestuur stuurt uitnodigingen of anderszins  zoveel 

mogelijk per email. Het is daarom van belang dat de 

juiste contactadressen van vrijwilligers en verenigingen/

vaste gebruikers bekend zijn bij De Oude Heerlijkheid.   

Zijn er wijzigingen, vergeet deze dan niet door te geven! 

Uitstapje naar “Sister Act” Elk jaar wordt aan onze vrijwilligers een feestavond aangeboden als dank voor de vrijwillige hulp in De Oude Heerlijkheid. 
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van De Oude Heerlijkheid pakken we het grootser aan. Op dinsdag 26 februari a.s. gaan we naar de musical “Sister Act” in het Scheveningse Circustheater.  

Veel kijk– en luisterplezier gewenst!  

Nieuwe blouses  
De bestaande blouses waren hard aan  

vervanging toe en sinds het jubileumweekend 

hebben de vrijwilligers van de bar en keuken 

dan ook een nieuwe blouse aan. 

Het ziet er weer TOP uit! 

Vervanging beheerder organisatie 
Het bestuur is er tot nu toe helaas niet in geslaagd 

om vervanging te vinden voor alle werkzaamheden van 

Carla. 

Gelukkig hebben wij wel Hilde Zegers bereid gevonden 

om de weekplanning van De Oude Heerlijkheid in  

beheer te nemen.  

Voor zaalhuur of andere organisatiezaken kunt u bij 

Hilde terecht door een mail te sturen naar  

gemeenschapshuisoploo@hetnet.nl . 

De dagelijkse gang van zaken wordt voortgezet door 

Piet Bardoel en Jos Keizers. 

Beveiligingscamera’s 
Met de uitbreiding heeft ons gebouw ook een 

tweede ingang gekregen, met als gevolg dat het 

overzicht over in– en uitgaande bezoekers  

verminderd is.  In de hal bij de hoofdingang en 

achteringang zijn daarom beveiligingscamera’s ge-

plaatst. Deze dienen ter preventie. 

Gebruikersraadvergadering 
De jaarlijkse vergadering voor onze vaste ge-

bruikers staat gepland op maandag  

18 maart 2013 om 20:00 uur. 

Agendapunten kunnen tevoren aangemeld 

worden via de email.  

De uitnodiging wordt per email naar het  

contactadres gestuurd. 

Carla….succes !! 
Het is bijna zover…..Carla gaat de uitdaging aan en gaat 

te voet naar Santiago de Compostella.   

Carla, héél veel plezier, succes, kracht en ontspanning 

toegewenst tijdens deze avontuurlijke trip! 



In deze rubriek zal telkens een vrijwilliger van  

“De Oude Heerlijkheid” worden belicht.  

Deze editie is het de beurt aan:  

 

 

Het team licht, geluid en techniek….. 
 
Dit zijn ze….de mannen van het team licht, geluid en techniek. Zij hebben in de afgelopen 10 jaren 

heel veel activiteiten in het gemeenschapshuis ondersteund met licht en geluid, en voorbereidingen 

daarvoor getroffen. Vanaf het eerste uur is Jos Cornelissen actief, en in de loop der tijd heeft hij 

bijval gekregen van Henk Verberk, Jos Wijnands, Toon van de Ven, Egbert van Wanroij en Jos 

Verschuuren.  

We zijn blij met versterking van de jongeren: Twan Hubers, Tim Sommers en Joost Cuppers. Zij zijn 

bezig met de opleiding Licht en Techniek en kunnen hun opgedane kennis direct in de praktijk 

brengen.   

Hieronder een impressie van de verrichte werkzaamheden door het team in de afgelopen weken: 

• Lampen waren aan vervanging toe; er is nu energiezuinige LED-verlichting geïnstalleerd.  

• De kabels en leidingen op het podium zijn vervangen of zoveel mogelijk gerestaureerd en 

keurig in goten gelegd. Ook de rookleidingen werden hierin meegenomen.  

• Door het gehele gebouw zijn kabels gelegd voor een digitaal video- en bewakingssysteem dat 

binnenkort door J&K geïnstalleerd zal worden. Middels een camera kunnen beelden van 

activiteiten op het podium in andere ruimtes van De Oude Heerlijkheid op een 

computerscherm bekeken worden.   

Door de vakkennis van deze vrijwilligers is de kwaliteit van de technische voorzieningen goed, en 

tegelijkertijd ook betaalbaar voor De Oude Heerlijkheid. Daar zijn we trots op. 

De vrijwilligers doen deze activiteiten naast hun baan of opleiding. Voor de spreiding van de 

werkzaamheden is uitbreiding van het team altijd welkom.  

 

Ook zin in deze job? 

Heb je interesse of ken je iemand die interesse heeft in de wereld van knopjes en lampjes?  

Meld je dan aan bij Jos Keizers, beheerder techniek en geluid.  

In the Picture 

Website 
Het kost ons meer tijd dan gedacht om de website  

operationeel te hebben. Technische problemen en  

tijdsfactor zijn hiervan de oorzaken. 

Zodra de website in de lucht is zullen wij dit bekend 

maken. 

Klachten–  

en ideeënbus 
Heb je een goed idee, leuke tip of 

klacht? Laat het ons weten door een 

berichtje achter te laten in de  

klachten– en ideeënbus in de hal. 

 

Op deze foto ontbreken Jos Cornelissen en Tim Sommers 


