Nieuwsbrief
Vrijwilligersnieuws
Nieuwe aanwinsten:
Onze laatste oproep voor nieuwe vrijwilligers heeft resultaat
gehad. De volgende personen verwelkomen we in ons team:
Marian Bongers, Nellie Cornelissen en Maria Cornelissen.
Tim Sommers is het technisch team komen versterken.
Succes en veel werkplezier!

Gestopt:
Rien Steins en Antoinette van der Peijl zijn gestopt.
Wij danken hen beiden voor hun inzet!
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Inmiddels hebben we per januari een bekende weer terug in het
bestuur: Caroline Hoogeveen. Welkom!

Redactie:
Het Bestuur

Dankjewel !!
De Achterkamer
We zijn trots op onze nieuwe aanwinst: de Achterkamer.
De multifunctionele akoestische ruimte is klaar en
wordt al volop gebruikt. Tijdens het evenement
“Plo licht op” op 21 december jl. hebben velen van de
gelegenheid gebruik gemaakt om een kijkje te nemen
en de akoestiek te ervaren.
Voor informatie en/of reservering van de Achterkamer kan contact opgenomen worden met een van de
beheerders.

Koffie-automaat
De aanbouw is een apart af te sluiten/openen
gedeelte, zodat niet het hele gebouw toegankelijk
is wanneer dit niet nodig is.
Om ook de inwendige mens te voorzien is in de hal
van de nieuwbouw een automaat geplaatst waaruit
diverse soorten koffie en chocomel getapt kunnen
worden.

De inzet van onze
vrijwilligers verdient een
feestje. Noteer alvast het vrijwillligersfeest op
24 maart 2012.
De officiële uitnodiging volgt te zijner tijd.
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é is bekendheid me
t
Outlook,
Word, Excel en het
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Wi-Fi

Gebruikersraadvergadering

In de Oude Heerlijkheid bestaat de mogelijkheid
gebruik te maken van Wi-Fi verbinding. Indien nodig
kunt u bij de beheerders naar de code vragen.

De jaarlijkse vergadering voor onze vaste gebruikers staat gepland op maandag
12 maart 2012 om 20:00 uur.
Agendapunten kunnen tevoren aangemeld
worden via de email. De agenda wordt gestuurd
naar de opgegeven contactadressen/

In the Picture
In deze rubriek zal telkens een vrijwilliger van
“De Oude Heerlijkheid” worden belicht.
Deze editie is het de beurt aan:

Even voorstellen….
Ik ben Caroline Hoogeveen en ben 48 jaar.
Woon samen met Arno en heb een dochter Mila.
Werk met heel veel plezier voor Radius Welzijn organisatie Land van Cuijk, als WWz-coördinator in de
gemeenten St. Anthonis, Mill & St. Hubert.
Mijn hobby's zijn met Ruba onze hond wandelen, sporten, lekker koken, tuinieren en op zijn tijd met
vakantie gaan.
Ik ben vanaf het prille begin bij De Oude Heerlijkheid betrokken als secretaresse in het bestuur.
Erg trots ben ik op De Oude Heerlijkheid, het voelt daarom ook altijd als een stukje van mij.
2 Jaar geleden ben ik gestopt omdat ik dacht dat het tijd was om het stokje over te geven aan een
ander secretaresse die wellicht vernieuwende ideeën had. Toen Netty na de zomer vertelde dat er weer
een vacature voor secretaresse kwam, zei ik heel voorzichtig dat ik het wel weer leuk zou vinden om het
op te pakken.
Vandaar dat ik vanaf dit jaar weer aansluit bij het bestuur en samen met Yvonne de secretaressetaken
weer op ga pakken.
Ik heb er zin!
Groetjes,
Caroline Hoogeveen
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Helaas is onze website nog niet in de
lucht. Technische redenen zijn hier
de oorzaak van. Achter de schermen
wordt er hard aan
gewerkt om de website

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.

