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Beste vrijwilligers,
De eerste stappen naar een verdere versoepeling van de Corona-regels zijn ingezet.
Scholen gaan weer volledig opstarten na Pinksteren en ook diverse andere branches
mogen heel voorzichtig hun deuren weer openen. De 1,5 afstand regel blijft de
belangrijkste richtlijn. Fijn dat er beweging is, afwachten wat de reacties zullen zijn, dát is
wat ons, denk ik, allemaal het meeste bezig houdt. Enfin we zijn weer ruim 4 weken
verder en tijd om jullie van het wel en wee van de KKS op de hoogte te brengen.

❖ You tube KKS filmpjes :
Inmiddels zijn er 7 filmpjes klaar. Deze filmopnames worden gerealiseerd door Rick
Vechel. Dankzij zijn medewerking is het in zo’n korte tijd gelukt om 12 filmpjes, tot aan
de zomervakantie elke week een, te maken. De laatste 4 moeten nog ingesproken
worden.
Hieronder de links van de filmpjes die tot nu toe online staan :
Pita pizza: https://youtu.be/40tm1gYlBjY
Ei muffin: https://youtu.be/wylw1d71dLc
Filodeeg cupje met tonijnsalade: https://youtu.be/SlhsJ0BZXkk
Havermout pannenkoeken: https://youtu.be/185SSxEAYgQ
Spaghetti: https://youtu.be/YNajt_-4zHU
Quiche met een extraatje (smoothie): https://youtu.be/tNE8JqfUjF0
Wrap met kip en spinazie: https://youtu.be/cJ9aKi9i6Xs

Voor wie het gemakkelijker vindt, dit is de ‘playlist’ van alle filmpjes.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLotBwE9scxpOd3b28xqxDzHGiRSyG_YVP&feature=share

Nogmaals vragen wij jullie vriendelijk om je te ‘abonneren’ / als we nl. tenminste 100
abonnees hebben dan wordt de verbinding makkelijker! Als je een filmpje download zie
je automatisch de knop Abonneren : er op drukken, inloggen met je eigen account en
klaar!!
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❖ Administratie | Bestuur | Scott
‘De jaarstukken 2019 zijn administratief verwerkt en met Hans (voorzitter) doorgesproken. Deze zullen
vóór 1 mei a.s. naar de Gemeente gestuurd worden.’ Hier hebben we nog geen terugkoppeling

op gekregen.
We zijn heel blij dat de vacature van Penningmeester is ingevuld : Wij verwelkomen van
harte de heer Niek van den Munckhof, hij gaat vanaf Juni onze financiën behartigen!
Scott : Spijtig genoeg neemt Scott afscheid van de KKS, de reden echter is fantastisch!
Hij krijgt bij Kl-IK de mogelijkheid zich verder te ontplooien op weg naar een vast
dienstverband. Scott is – onder de perfecte begeleiding van Joan – in zeer korte tijd
uitgegroeid tot een volwaardig lid van het kernteam. Mooi om te zien dat de KKS voor
hem een goeie opstap heeft kunnen zijn voor verdere groei en ontwikkeling. Natuurlijk
zullen we tzt. een gelegenheid vinden om officieel afscheid van hem te nemen en te
bedanken, voor nu wensen we hem ALLE sukses!

❖ Kookstudio

Onderzet borden: Een van de klussen die in deze weken is aangepakt is het ‘herstellen
van de onderzet borden’. Jammer genoeg is gebleken dat de rode borden NIET in de
afwasmachine gereinigd kunnen worden. Dit gaat ten koste van de coating die op de
achterkant is aangebracht. Marie-José heeft met engelen geduld ALLE borden
onderhanden genomen : met glasverf heeft zij de beschadigingen aangestipt en gelukkig
is het resultaat dat alle borden er weer tip top uitzien.

Dat betekent dat we de borden niet meer voor de kinderen zullen gebruiken.
Maar…. hiervoor heeft Karin inmiddels een leuk alternatief bedacht : we gaan een
wedstrijd organiseren voor de kinderen van de deelnemende scholen. Wíj reiken
voorgedrukte ‘placemats’ aan die zij mogen intekenen en kleuren. Het is weliswaar een
vrije opdracht maar het thema moet wel zijn : KinderKOOKschool.
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Hierna kiezen we er een 50 tal uit die we laten lamineren, we denken een goed
alternatief voor de onderborden. Gevraagd : Juryleden !!!

Na de Kookstudio is ook het Theorie
lokaal aangepakt : Gisela heeft alles eens
lekker onderhanden genomen. Het lokaal
ziet er weer spic en span uit : schoon,
geordend, overzichtelijk!!!

❖ Fase 2 : Realisatie Moestuin en Buitenspeelplaats
Omdat een van de diverse subsidie aanvragen gehonoreerd was met € 2.500,-- zijn de
eerste stappen gezet in de realisatie van de Moestuin en Buitenspeelplaats.
De aller belangrijkste en 1e stap hebben we met dat geld kunnen realiseren : het
verstrekken van de opdracht voor hekwerk. De voorkant wordt voorzien van hekwerk +
poort en ook de achterkant krijgt een nieuw hekwerk. Hiermee kunnen we een veilige
omgeving voor de kinderen realiseren.
Omdat we nog in afwachting zijn van andere mogelijke sponseringen, betekent het dat
we weer zeer creatief hebben gekeken naar mogelijke voorlopige alternatieven (die niet
zo veel (geen!) geld kosten)).
De projectgroep werkt momenteel onder de volgende uitgangspunten:
•

géén verdere investering van materialen en middelen,

•

géén verdere uitbestedingen van werkzaamheden,

•

zelf handen uit de mouwen steken : opruimen, schoonmaken, knutselen,
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•

in overleg met Aloïs kijken wat hij aan - voor ons bruikbare - materialen zou willen
sponseren zodat we met zo min mogelijk geld tóch een leuk werkzaam alternatief
kunnen creëren :

Maandag 20 mei was het zo ver : nadat Aloïs in de week daarvoor het terrein had leeg
gehaald stond de groep enthousiastelingen klaar voor de ‘grote schoonmaak’: Hans
(voorzitter), Stan (HRM bestuurslid),en Guus – onder leiding en aanmoediging van Karin
–, begonnen aan de grote klus!

Ook Mimi en Gisela waren die dag aanwezig en natuurlijk werd ook de innerlijke mens
verzorgd : KKS waardig : een heerlijke lunch bereid door Marie-José :

En het resultaat mag er zijn :
Niet alleen is de P-plaats schoon en opgeruimd, de eerste creatieve invulling is
gerealiseerd door Guus: er lag nog een oude balk op het terrein : die mogen we in
bruikleen hebben van Aloïs : en zie het resultaat : de eerste zitbank is klaar!
Nog 4 te gaan!!
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Hier de 1e ingebruikname
van de bank : op 1,5m
afstand natuurlijk : Mimi en
Rick! even uitpuffen na het
opnemen van de filmpjes.

Ook deze oude bakken
zijn gesponsord door
Aloïs: deze worden waar
nodig hersteld en geschikt
gemaakt om te gebruiken
als moestuinbakken!

❖ Verzoek tot inventarisatie deelname Vrijwilligers poule September 2020 | planning
Vrijwilligersbijeenkomst | én oproep voor nog meer helpende handen :
Planning juni/juli 2020 : Regulier zullen wij dit schooljaar jammer genoeg geen lessen
meer verzorgen. Enige mogelijke uitzondering is misschien een alternatief aanbod voor
de kinderen van groep 8. Zij zijn het hardst getroffen : geen musical, geen kamp, en ook
onze lessen hebben zij net gemist. Hierover zijn we in contact met de scholen, we
hebben genoeg ruimte en menskracht om de klas in 2n te delen en kleinschalig te
ondersteunen.
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Planning September 2020 : Als alles goed gaat starten we in het nieuwe schooljaar met
3 Basis Scholen, dat betekent 2 dagdelen. We willen zo snel mogelijk een reëel beeld
krijgen van de omvang van onze vrijwilligerspoule. Graag vragen wij een ieder te willen
aangeven in hoeverre en op welke dagdelen je eventueel weer beschikbaar bent? email
naar karinkamps@menswel.nl
Oproep nog meer helpende handen : een ieder die denkt : ik kan en wil hier en daar
ook wel wat helpen?? We kunnen ALTIJD ondersteuning gebruiken!!! Geef ’t aan! Meer
dan WELKOM!!! Mailtje naar Karin!
Afsluiting schooljaar 2020 : Ten slotte : wij zouden het leuk vinden om elkaar dit
schooljaar nog eens te treffen : de school weer eens zien en gezellig bijkletsen met een
kopje koffie en wat lekkers. Dat gaat niet met z’n allen tegelijkertijd : we stellen daarom 2
data voor (ivm. Corona-maatregelen) :
Dinsdag 30 juni van 10.30 – 12.00 of Woensdag 1 Juli van 15.30 – 17.00
Graag Karin laten weten óf je komt en voor welke datum je kiest, uiteraard alle begrip als
je er voor kiest om hier nog niet aan deel te nemen: karinkamps@menswel.nl

Graag blijven we jullie via email informeren over de toekomstige scenario’s en
veranderingen. Uiteraard zijn we telefonisch te bereiken : Karin 0631913463 – Jorianne
0651034037.- Stan : 0651522562, en schroom niet! ook wij missen jullie!

Namens Karin wens ik jullie : Blijf gezond, let op elkaar! en een hartelijke groet,
Jorianne
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