
 

 

Jaarverslag 2020: 

“Repair Café Oud-Beijerland / Stichting Repair Café Hoeksche Waard”. 

Het jaar 2020 begon hoopvol met 36 bezoekers aan ons RC in januari. Daar tussendoor liep fotograaf 
Cees van Bodegom om een fotoserie te maken over senioren die vrijwilligerswerk doen. Hij bezocht 
ook de andere RC's. De resultaten daarvan zijn te vinden op onze website. 
 
We genoten van een gezellige nieuwjaar lunch met bakbijdragen van eigen dames. 
 
Februari telde 40 bezoekers. Hieronder heeft zich de 1500e bevonden sinds ons bestaan. Helaas is 
dit door grote drukte ongemerkt voorbijgegaan. 
 
Zoals wij ons allen heugen werd in maart de Corona lockdown afgekondigd.  
We moesten helaas sluiten voor onbepaalde tijd, maar we hoopten op hervatting in september. Ook 
dit mocht niet zo zijn. Het hele verdere jaar bleven we gesloten. 
 
Deze ruimte greep Piet van der Zanden aan om onze website grondig te herzien en aantrekkelijker te 
maken voor iedereen. Half oktober was de noeste arbeid van hem en de coördinatoren van alle HW 
RC's zichtbaar.  
Voor zijn extra inspanning werd Piet geëerd met een cadeau namens de gemeente en Welzijn HW. 
Wethouder Paul Bogaard kwam persoonlijk langs. 
 
Vanuit  de Rabobank hebben we van een ledenraadslid een donatie van €1000,- mogen 
ontvangen  we zijn hier ontzettend blij mee we kunnen het goed gebruiken. 
 
Intussen hadden we door deelname aan de actie Rabo Club Support een mooi bedrag van 165,19 
euro ontvangen. 
 
In december hebben we kerstkransen rondgebracht om onze vrijwilligers mooie feestdagen te 
wensen en even persoonlijk contact aan de deur te hebben. 
 
Helaas kregen we van Albert Heijn een afzegging om ons te sponsoren in 2021. Jammer, we gaan op 
zoek naar nieuwe mogelijkheden. Daar staat tegenover dat een tevreden bezoeker ons jaarlijks 50 
euro overmaakt. 
 
De echte verrassing onder de kerstboom kwam uit Numansdorp. Gerrit Kalis had van de Rabobank 
een gulle gift van 2000 euro ontvangen. Die wilde hij graag verdelen over de 5 RC's.  E.e.a. is in grote 
dank aanvaard. 
 
Voor inzage in de financiële gegevens van 2020 zie onze nieuwe website:  
repaircafe-hoekschewaard.nl. 
 

Het bestuur van “Stichting Repair Café Hoeksche Waard”. 
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