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  ‘t GILDENIEUWS  

                                               2020 – nr. 5      7 juli 2020 

Beste vrijwilliger van ’t Gilde, 

Hierbij informeren we jullie over de ontwikkelingen binnen onze geledingen. 

 

DE KLUSSENDIENST 

De tuingroep van de Klussendienst is in de 2e week van juni 2020 van start gegaan. De eerste twee 

weken na het opstarten was het druk, en dat is logisch na zo’n lange periode dat de Klussendienst stil 

lag. 

In de week erop was er nog één klus, maar afgelopen week kwamen er geen klusaanvragen. 

Wellicht hebben mensen elders hun toevlucht gezocht om in de tuin te helpen en zijn de klussen al 

verholpen. Misschien moeten mensen ook nog even wennen dat ’t Gilde weer beschikbaar is.  

 

HET REPAIR CAFÉ 

Woensdagmorgen 1 juli heeft het Repair Café weer voor het eerst in maanden gedraaid. 

In blokken van 6 klanten per uur konden maximaal 18 personen worden geholpen. Er hadden zich 

van te voren 14 klanten gemeld, uiteindelijk zijn er 11 klanten komen opdagen. 

Met een opbrengst was € 61,10 mogen wij zeer tevreden zijn.  

Er was een goede sfeer, ondanks dat het sociale aspect beperkt was. Met het handhaven van de 1,5 

meter afstand, een looproute aan te houden, goed te ventileren door zowel de buitendeur als een raam 

open te houden en de klanten op gepaste afstand op stoelen links in de hoek van de werkplaats te 

laten wachten, hebben wij een goede herstart van de Repair Café zitting gehad. 

De volgende zitting is op 15 juli a.s. 

 

DE HOBBYWERKPLAATS 

Vanaf 14 juli 2020 zal de Hobbywerkplaats op de dinsdagochtend en vrijdagochtend opengesteld 

worden voor de eigen vrijwilligers. 

Om eenduidigheid te verkrijgen qua aantallen vrijwilligers ten opzichte van het Repair Café zullen er 

maximaal 6 vrijwilligers + een toezichthouder tegelijkertijd aanwezig mogen zijn. (in 

tegenstelling tot eerder genoemd aantal van 4 vrijwilligers om te klussen). 

 

Het is ons niet toegestaan om veranderingen aan te brengen in de ruimte, een ventilator mag dus niet 

worden ingebouwd, vanwege de bouwplannen op de locatie. Verder is er nog niet meer bekend bij 

ons. Er wordt geventileerd, door tijdens de openingssessies de voordeur en 1 of 2 ramen open te laten 

staan, en de ruimte naar het toilet open te laten staan (daar zit een ventilatie in het plafond) 

Verdere afspraken blijven ongewijzigd. Zie daarvoor ons Gildenieuws nr. 4.  
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De toezichthouders zullen een duidelijke omschrijving krijgen van wat er van hen wordt verwacht 

ten aanzien van het door de werkgroep opgestelde protocol. Het rooster voor de toezichthouder is 

inmiddels verstuurd of wordt zeer binnenkort verstuurd. 

 

--------- 

TOT SLOT: 

Het bestuur beseft terdege, dat een groot deel van de vrijwilligers tot de risicogroep behoort en zal 

daarom geen enkele druk op jullie uitoefenen om jullie functie bij ‘t Gilde al weer op te pakken. 

Eenieder beslist uiteraard zelf om zich al of niet weer beschikbaar te stellen. 

Voel je niet bezwaard als je nog niet wilt meedraaien. Geef dat dan s.v.p. wel even door, - als je dat 

nog niet gedaan hebt - aan de coördinator van je eigen onderdeel: de Klussendienst, het Repair Café, 

of de Hobbywerkplaats. 

We willen ook benadrukken dat het je eigen keuze is om al dan niet een mondkapje te dragen als je 

werkzaamheden verricht bij of voor ‘t Gilde. Als je je prettig voelt om een mondkapje te dragen: 

gewoon doen! 

Tot slot wensen we jullie veel klusplezier; we houden jullie uiteraard op de hoogte als er weer 

nieuws is. 

 

 

Nogmaals een fijne zomer en blijf gezond!                           

Hartelijke groet, het bestuur 


