
Redactie: 

Het Bestuur 

Nieuwsbrief         

Grotestraat 12 

5841 AB  Oploo 

Tel. 380795 

gemeenschapshuisoploo@hetnet.nl 

       www.deoudeheerlijkheidoploo.nl 

 

Jaargang 11, nr. 11 

April 2014 

Vrijwilligersnieuws 
Gestopt: 
Carla en Harry van de Weijer en Jos Cornelissen hebben het  

vrijwilligersteam verlaten. Carla en Jos waren beiden vanaf het 

begin intensief betrokken bij De Oude Heerlijkheid en hebben vele 

uren besteed aan het reilen en zeilen in ons gemeenschapshuis. 

Jos, Carla en Harry  nogmaals hartelijk dank hiervoor ! 

 

Contactadressen 
Zorg dat de juiste contactadressen bekend zijn bij het 

secretariaat van De Oude Heerlijkheid, dan mist u geen 

post ! 

 

 

Oude blouses   
Voor degenen die de blouse nog in bezit  

hebben……inleveren van de oude blouse met 

logo van De Oude Heerlijkheid is niet nodig.  

Deze mag weggegooid worden. 

Cursus AED + reanimatie volgen? 
Een groot deel van onze vrijwilligers heeft een cursus 

reanimatie en AED gevolgd en de herhalingslessen. 

De Oude Heerlijkheid stelt vrijwilligers in de gelegen-

heid om deel te nemen aan deze cursus. 

Bent u geïnteresseerd? Stuur een email! 

Het heeft even geduurd, maar de website is in 2013 on-line 

gegaan: 

www.deoudeheerlijkheidoploo.nl 
 

Een ruimte reserveren kan heel gemakkelijk via de 

knop “reserveren”. 

Gebruikersraadvergadering 
De jaarlijkse vergadering voor onze vaste gebruikers heeft 

plaatsgevonden op woensdag 26 maart 2014. 

 

Schoonmaak 
Na een seizoen intensief gebruik is een grondige schoonmaak en opsporing van gebreken in het  

gemeenschapshuis altijd een noodzakelijke klus, Ook het afgelopen jaar was er een groep vrijwilligers  

bereid om te helpen en was het hele gebouw na drie dagen weer spik en span.  Onze complimenten hiervoor !!  
‘Vele handen maken licht werk”, dat blijkt maar weer.  

Het zomerreces komt er weer aan en we hopen voor die tijd ook weer op de hulp van onze vrijwilligers te 

mogen rekenen.  

Daar waar mogelijk gaan we in het vervolg proberen om een aantal klussen gedurende het seizoen uit te  

voeren. 

…..óók niet in 
De Oude Heerlijkheid ! 

 



 
 

Mijn naam is Hilde Zegers. 
Sinds oktober 2012 ben ik vrijwilliger bij De Oude Heerlijkheid. 

Ik heb een aantal taken overgenomen van Carla van de Weijer;  het eerste halfjaar 

heeft zij mij dan ook de fijne kneepjes van het vak geleerd! 

Mijn taken zijn: de mailbox bijhouden, het  weekschema bijhouden en activiteiten 

inplannen, en vrijwilligers regelen bij de diverse activiteiten. 

Ik werk veel samen met Piet en Jos. Elke woensdagavond komen we bij elkaar om de komende activiteiten 

door te spreken en alles wat daarbij komt kijken. 

Het is een hele klus, maar ik krijg het steeds beter onder de knie en doe het met veel plezier! 

Mijn verdere hobby’s zijn: trainen van de dansmarietjes en spurriemukskes bij de carnavalsvereniging, 

gitaar spelen en zingen (samen met Nicole van Hoof; we noemen onszelf LISTEN), ik ben coach van Dames 

4 bij de volleybalclub en doe aan hardlopen  (probeer ik althans). 

 

Ik werk bij Dichterbij, bij de Dagbesteding Boskant 2. Daar probeer ik de cliënten een hele leuke dag te 

bezorgen (elke dag weer!). Hartstikke leuk en afwisselend werk. 

Ik zie jullie vast wel een keer bij de Oude Heerlijkheid!! 

    Tot dan!!!!  

In the Picture: 

VACATUREBANK 
 

Vindt u het gemeenschapshuis van grote waarde?  

Wilt u meedenken over het toekomstbeleid? 

Dan is een bestuursfunctie een leuke uitdaging voor u. 

Onze voorzitter en penningmeester hebben aangegeven 

t.z.t. het stokje over te willen dragen. 

 

Neem voor informatie contact op met voorzitter  Netty 

van Katwijk. 

 

Vrijwilligersfeest 
 

Houd zondagmiddag 18 mei 
a.s. alvast vrij. 

De uitnodiging komt eraan! 

Evaluatieborrel vrijwilligers 
 
Het afgelopen seizoen hebben we onze jaarlijkse evaluatie op een andere wijze 
ingevuld. Dit keer met borrel en hapjes. Gezien de positieve reacties  
zullen we dit herhalen. 
De datum van de evaluatie-bijeenkomst volgt t.z.t.  

Ingekomen post: 
Ter ere van het 10 jarig bestaan van gemeenschaphuis “De Oude Heerlijkheid” werden alle 

vrijwilligers en hun partners uitgenodigd voor een speciaal avondje uit. 

Op dinsdag 26 februari kwam om 16.30 uur de touringcar van Van Dongen Oploo binnen  

rijden, om met 50 personen naar de Musical Sister Act in Scheveningen af te reizen. 

Koffie / broodjes verzorgd door het bestuur gingen er met veel smaak in. 

In Scheveningen werden we voor de deur afgezet en bij binnenkomst bleek dat de beste plaatsen voor ons ge-

reserveerd waren. Het leuke was dat de musical een paar dagen ervoor in première was gegaan, dus niemand 

had Sister Act nog gezien. Het was een super mooie en swingende  

musical, echt genieten! Op weg naar huis was er een drankje met een versnapering. Ik kijk terug op een hele 

mooie, gezellige en perfect georganiseerde avond. 

Bedankt hiervoor, namens een vrijwilligere die ervan genoten heeft! 


