
Verslag Acitiviteitencommissie. 

 

In de ALV van 2018 ben ik gevraagd om de kar van de activiteitencommissie te gaan trekken. 

Tijdens deze vergadering heeft Dick Drent zich ook voor deze commissie aangemeld. Enkele 
dagen daarna heeft ook Rianne Janssen zich bij ons aangesloten. 

Inmiddels mag de commissie een beroep doen op Henk van Hest en Jan Wittebols om, 
indien nodig, hand en spandiensten te verrichten. 

Als eerste activiteit hebben wij ons bij de menucommissie aangesloten om de “open dag” 
mede te organiseren. In het najaar is een workshop duif en gans verzorgd door de poelier 
van de Hanos. Deze workshop was een openbaring voor de deelnemers omdat de dieren nog 
geheel intact waren, met jas en al. Tijdens deze workshop heeft de commissie een 3 gangen 
lunch bereid en daarin zowel duif als gans verwerkt. Na afloop heeft iedere deelnemer zijn 
verwerkte 2 duiven en 1 gans mee naar huis genomen. 

Vervolgens hebben wij getracht om de nieuwjaarsreceptie nieuw leven in te blazen. Jammer 
genoeg zijn er velen die vinden dat zo’n receptie passee is, echter wij geven de moed niet op 
en gaan in 2020 een nieuwe poging doen. De aanwezigen hebben positief gereageerd en 
tevens genoten van diverse CCN waardige hapjes. 

Afgelopen zondag heeft de eerste workshop patisserie, gegevens door de bekende patissier 
Cees Holtkamp uit Amsterdam, plaatsgevonden. A.s. zondag volgt de tweede workshop die 
ook in zeer korte tijd volgeboekt was. De reactie op de eerste workshop waren erg positief 
en ook het thuisfront was tevreden omdat alle deelnemers hun zelf bereide lekkernijen mee 
naar huis namen. 

De activiteitencommissie staat open voor suggesties en hiervoor kunt u altijd met mij of mijn 
medecommissieleden contact opnemen. 

Volgende activiteiten worden in ieder geval via de CCN site kenbaar gemaakt, indien 
mogelijk ook per e-mail en flyer.  

In principe zijn de workshops voor leden echter wanneer een workshop niet vol is mogen 
ook niet leden deelnemen. Hiervoor wordt wel een kleine extra bijdrage in rekening 
gebracht. 


