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Langs de kookgroepen
In januari heeft het bestuur haar laatste bezoek gebracht aan een van de kookgroepen van onze
vereniging. Door alle kookgroepen werden deze bezoeken gewaardeerd. En daarom heeft het
bestuur het voornemen om dit elk kookseizoen te herhalen.
Om praktische redenen plannen wij deze volgende gesprekronde aan het einde van het volgende
kookseizoen, ergens in april/mei 2020.
Welke zaken hebben wij opgepikt tijdens deze gesprekken:
1. Veel waardering voor de nieuwe menucommissie, over het algemeen ervaart men de menu’s
als een welkome vernieuwing.
2. Graag meer aandacht voor duurzaamheid, denk daarbij aan energiebesparing “gebouw en
keuken”, afval verminderen, duurzamere ingrediënten inkopen. etc.
3. Aandacht voor ingrediënten die op het eind van de maand onvoldoende aanwezig zijn, dit
specifieke onderwerp is al besproken met Eva Methorst en zal in een evaluatiegesprek met
leverancier Hanos verder opgepakt worden.
2 nieuwe werkgroepen zijn gestart
Naar aanleiding van de oproep voor vrijwilligers voor marketing/communicatie, onderhoud en events
hebben zich een aantal leden zich aangemeld, hierdoor is de werkgroep marketing/communicatie al
2 maal bij elkaar gekomen en is de aanwezigheid en zichtbaarheid van CCN Nijmegen via Instagram
gerealiseerd en vergroot, de werkgroep Onderhoud heeft na een 2tal ontmoetingen een duurzaam
MeerjarenOnderhoudsplan gemaakt en is nu bezig om een aanpassing aan de keuken voor te
bereiden. Daarnaast zijn er vrijwilligers die een event willen organiseren. Deze werkgroep zal
binnenkort ook starten.
Wij wensen alle werkgroepen veel succes.
Het bestuur zoekt een architect of Bouwkundig Adviseur/tekenaar
Wie kan ons helpen in het netwerk van CCN Nijmegen aan een architect of bouwkundig tekenaar die
de werkgroep Onderhoud behulpzaam wil zijn bij de energiebesparingsmaatregelen van de
kookstudio, neem bij vragen of mogelijke kandidaten contact op met onze voorzitter Roel van der
Palen.
Een aantal kookgroepen is de afgelopen tijd verder gegroeid in ledenaantal maar we kunnen zeker
nog nieuwe leden gebruiken!!
Op 20 maart is oud lid van de CCN Nijmegen Harrie Bende plotseling overleden.
Commissaris van Les Matelos Jan Peter Reugebrink zegt, “met het plotseling overlijden van Harrie
Bende verliezen wij een zeer sociale, bevlogen en energieke kookvriend met veel humor”. Harrie was
naast kookbroeder bij Les Matelos ook langdurig betrokken bij het voorkoken. Wij wensen familie en
vrienden sterkte bij het verlies.

