Nieuwsbrief
Vrijwilligersnieuws
We heten Mientje Arts van harte welkom als vrijwilliger.
Ook het bestuur is weer voltallig, omdat Daan van de Steeg en Jos
Giezen hebben plaats genomen. Heren, van harte welkom!
Verderop in deze nieuwsbrief stellen onze nieuwe vrijwilligers zich
voor.
Gestopt als vrijwilliger: Maria Jansen.
Maria, super bedankt voor jouw inzet de afgelopen jaren!
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Gerrit Ermens gestopt als
penningmeester in het bestuur
Gerrit heeft na twaalf jaar aangegeven in het bestuur
plaats te willen maken voor een andere
penningmeester. Deze taak is met ingang van januari
2015 overgenomen door Marius Caspers.
Gerrit blijft voorlopig de praktische taken rondom
het penningmeesterschap uitvoeren.
Gerrit, heel hartelijk dank voor jouw bijdrage in het
bestuur!

Instructie Verantwoord Alcohol schenken
Op 26 januari 2015 vindt onder leiding van een deskundige van
Novadic Kentron een bijeenkomst plaats voor barvrijwilligers van
De Oude Heerlijkheid en verenigingen die gebruik maken van de
bar.
Zij ontvangen na deelname aan deze instructie een certificaat
waarmee voldaan wordt aan de eis van de nieuwe Drank- en
Horecawet die voorschrijft dat er een leidinggevende óf
geïnstrueerd barvrijwilliger aanwezig dient te zijn tijdens de
activiteit waarbij er alcohol geschonken wordt.

Redactie:
Het Bestuur

Neonverlichting vernieuwd
De neonverlichting is gerepareerd waardoor
de naam van ons gemeenschapshuis in de
avonduren weer duidelijk zichtbaar op de
voorgevel staat.

Beamer
Presentaties volgens de laatste
moderne technieken zijn mogelijk
geworden door een nieuwe beamer in de
grote zaal.
De beamer die plaatsgemaakt heeft is
structureel bevestigd in de Voorkamer.

Contactadressen
Zorg dat de juiste contactadressen bekend
zijn bij het secretariaat van De Oude
Heerlijkheid, dan mist u geen post !

Ingekomen post:
…..óók niet in
De Oude Heerlijkheid !

In de mailbox ontvingen we leuke reacties over de kerstattentie:
Ria Ermens: “Hartelijk dank voor het leuke cadeau.”
Dorien Jans Rat: “Hartelijk dank voor de mooie attentie. Jullie slagen er steeds
weer in ons te verrassen. En mooi dat het een geschenk van een oud-inwoner van
Oploo is.”
Wij zijn blij te horen dat de kerstattentie ook dit jaar goed ontvangen is. Dit bleek
ook uit de verschillende reacties die we kregen tijdens de bezorging.

voor:
Wij stellen ons
Ik ben Jos Giezen, 55 jaar en woon op de Driehoek in Oploo, vlak bij het mooie prieeltje.
Ben getrouwd en heb 1 dochter en 2 zonen.
Helaas ben ik door faillissement van bedrijf thuis komen te zitten. Toen aan mij de vraag kwam
om bij het bestuur te komen van De Oude Heerlijkheid heb ik daar even over nagedacht. Past
dit wel bij mij? Maar ik vind het prettig om mij nuttig te kunnen maken en dit was voor mij een
belangrijke reden om hier ja tegen te zeggen. Inmiddels is dit alweer bijna een half jaar
geleden en ik heb nog geen moment spijt gehad van deze beslissing.
Verder ben ik graag bezig in de automatisering en wanneer mensen grote of kleine problemen
hebben met hun computer help ik ze graag weer op weg. Even een belletje en voor een bakje
koffie zijn ze weer geholpen.
Wanneer het weer een beetje redelijk is maak ik graag een wandeling, stap op mijn fiets of ga
even tuinieren. Bij slecht weer kan ik me ook uitstekend vermaken met een spannende film.
En natuurlijk, nu ik thuis zit, is mijn aandeel in het huishouden ook wat groter geworden.
Ik ben Mientje Arts-Langenhuizen, geboren 30-12-1952 te Loosbroek, en gehuwd met
Wim Arts.
Samen hebben we twee zonen, Paul en Marcel. En zij hebben een vriendin Isabelle en
Linda. Half mei wordt ons eerste kleinkind verwacht.
Ik ben vrijwilligerswerk gaan doen, omdat ik het leuk vind om onder de mensen te zijn.
Ik wens “De Oude Heerlijkheid” veel succes.

Naam: Daan van de Steeg
Geboortedatum: 09-04-‘86
Leeftijd dus: 28
Geboorteplaats: ziekenhuis Boxmeer
Woonplaats: Oploo

Ouders: Rien en Marleen van de Steeg
Familie: 2 zussen, 1 broer
Beroep: Docent middelbare school, Hub van Doornecollege
Deurne
Hobby’s: Voetbal, badminton, films, boeken

Mijn naam, Daan van de Steeg, jongste zoon van Rien en Marleen, van de Gemertseweg 5.
Na vijf jaren in Nijmegen, waar ik woonde en af en toe wat studeerde, gelukkig weer terug
in Oploo. Inmiddels al vier jaar en dat hopelijk nog vele jaren. Zelf werk ik in Deurne op
het Hub van Doornecollege. Daar probeer ik de leerlingen verschillende vakken te leren.
Dit jaar ben ik mentor van een eerste klas. Het is erg leuk en uitdagend werk. De slogan,
leraar elke dag anders, past ook precies. Bijna een jaar geleden kwam de voorzitster met
de vraag of ik in het bestuur van De Oude Heerlijkheid wilde komen. Eerlijk gezegd, wist ik
niet eens dat er een bestuur was… Na niet al te lang denken leek het me toch erg
uitdagend, maar bovenal interessant. De Oude Heerlijkheid vind ik bij uitstek een
ontmoetingsplaats voor mensen die “Oploo” een warm hart toedragen. Ik vind het fijn om
iets voor het dorp te kunnen doen. Voorlopig is het vooral meekijken en aanhoren wat er
allemaal speelt. Daar mijn bijdrage aan te leveren.

VACATUREBANK
Het bestuur heeft besloten een vacature
voor de beheerdersfunctie op grotere schaal
uit te laten gaan. De vacature zal naast de
KomPlo en op de website, ook verschijnen in
de regionale krant.

Gebruikersraadvergadering:
Deze is gepland op maandag
23 maart 2015.
De uitnodiging wordt per mail
gestuurd naar het
contactadres!

