UITGAVE VAN STICHTING DEZIBELBEHEER

Volume 6 -14
September 2019

Vrijwilligers BBQ…..
wilden zijn dat we de reservering niet voor andere
doeleinden nodig zouden
hebben.

Vrijwilligers in het zonnetje
We zijn al weer 5 jaar eigenaar van Ons Dezibel. Ons
verenigingsgebouw wordt
gerund en onderhouden
door vrijwilligers. Zonder
vrijwilligers geen Dezibel.
Als bestuur hadden wij nog
in onze jaarrekening een
bedrag gereserveerd om als
blijk van waardering en
betrokkenheid iets voor de
vrijwilligers te organiseren;
en dan met name voor hen
die bij de start en de verbouwing betrokken zijn
geweest. We hebben dit in
tijd even voor ons uitgeschoven omdat we zeker

En 29 juni was het dan
zover. En het was ook echt
(heel) zonnig. Ca. 60 personen hadden de uitnodiging
geaccepteerd en we heb-

ben het met elkaar - onder
het genot van een hapje en
een drankje - heel gezellig
gehad. Hoewel we een
eindtijd in gedachten hadden van 21.00 uur vertrokken de laatste gasten
om 24.00 uur. Ja, het was
gezellig.

Bijkomend voordeel van

In dit nummer:

zo’n avond is dat er direct
weer mensen zich spontaan aanboden om in en/
of rond Dezibel een klus te
klaren. En zo moet het ook.
Ik hoop dat we dit op deze
manier nog jaren met elkaar kunnen volhouden.

Vrijwilligers BBQ..
Het stoelenhok
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Onderhoudswerk
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Moordboek
Crespon 55 jr
Bijna vergeten

André van Miltenburg!

Weet je nog ?

Het “stoelenHok”…….
middelen, schoonmaak
machine, trappen, onderhoudsmateriaal en
wat dies meer zij.

We hebben in de loop
der tijd de nodige ruimtes opgeknapt. Er was
echter een achtergebleven “ondergeschikte”
ruimte : het stoelenhok,
met andere woorden de
ruimte die gebruikt werd
als opslag voor tafels,
stoelen, schoonmaak-

Door de loop der tijd een
onooglijke en muf ruikende ruimte die
“schreeuwde” om ook

eens opgeknapt te worden.

Dit karwei, schilderen,
elektra en nieuwe vloer,
heeft in het afgelopen
zomerreces zijn beslag
gekregen en het is nu
een representatieve
ruimte geworden ook al
is het maar voor opslag.

Ons Dezibel mooi !!
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Onderhoudswerkzaamheden...
Als Stichting Dezibel Beheer een
gebouw als Ons Dezibel runnen
is met de juiste mensen binnen
het bestuur op zich niet zo heel
ingewikkeld, maar het oplossen
cq het aanpakken van de min of
meer periodiek terugkerende
werkzaamheden of nieuw ontstane “projecten” vraagt ook altijd
de inzet van “vaste” krachten
en/of vrijwilligers. Nou wil toevallig het geval dat Ons Dezibel hier
al jaren over beschikt en dus vrij
moeiteloos opdoemende issues
kan tackelen. Wat is er zoal de
afgelopen periode gebeurd ?

lijkheden, gevonden. Het inslijpen
van een deel van de “pannen” en
dat deel vervolgens terugbuigen
naar het dakbeschot, vervolgens
fixeren en afplakken met bitumen/loodband.

Wat gebeurde
er nog meer :
NIEUWE KOELING
De koeling in de Harto-kwakbollen ruimte was na vele jaren
trouwe dienst nodig aan vervanging toe.

DAK
Al geruime tijd werd er regelmatig geconstateerd dat bij serieuze
regenval de buitenmuur bij de
hoofdingang (grote zaalzijde)
behoorlijk nat werd, en ook bleef.

Tevens zijn, als voorbereiding op
de naderende herfst, de grote
hoofdgoten schoongeveegd zodat
een goede afvoer gegarandeerd is
tot de volgende schoonmaak.

Nadere inspectie leerde al snel
dat de afvoer van het water richting regenpijp eigenlijk te smal
was en ook dat het water min of
meer onbelemmerd onder de
“pannen” door kon stromen en
een weg zocht/vond richting
muur i.p.v. de dakgoot, met alle
voornoemde gevolgen van dien.
Al snel werd de oplossing, uiteraard binnen de bestaande moge-

Onze vaste tapwacht die ook
het periodiek onderhoud verricht aan alle Dezibel tap installaties kon een “nieuw” exemplaar regelen dat ook nog bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen vanwege zijn energiezuinige karakter.

Na intensief werk gepaard
gaand met bloed zweet en tranen heeft hij de nieuwe installatie geïnstalleerd en dat alles
onder het toezicht van onze
vaste vrijwilliger FF.
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“MOORDBOEK” IN ONS DEZIBEL…...
In Oktober zal de grote zaal van Ons
Dezibel weer omgebouwd worden
tot een klein theater. Het is weer Harto tijd met dit keer een enerverende
thriller die nog het meeste weg heeft
van de 10 kleine negertjes…….

Kortom er wordt volop gemoord
en uiteindelijk blijven er van de
originele cast maar weinig spelers
over.
De repetities
zijn al maanden aan de
gang en ook
de decorploeg is erg
druk met alle
voorbereidingen.

Ook nu is er i.s.m.
Happen & Tappen
‘t Scheepje weer
een diner arrangement.
Noteer dus vast in
je agenda : 24, 25
en 26 oktober.
Kijk voor meer bijzonderheden en
reserveringen op
Harto.nl

Maquette van het decor.

C r e s p o n J u b i l e u m ja a r 2 0 2 0
In 2020 bereikt Crespon KPJ Harmelen weer een mijlpaal !
Ze mag dan haar 55 jarig bestaan
vieren!
Het jubileum jaar zal gevuld worden met allerlei activiteiten. Om
dit jubileum vorm te geven zijn we
op zoek naar (oud) leden die een
bijdrage willen leveren in de jubileum commissie.

Vind je het leuk om je hierbij aan
te sluiten? Of weet je iemand die
perfect hiervoor is? Laat het weten!
Hiervoor kan er contact worden
opgenomen met Ilse van Schaik
(06-53258924) of via
jubileum@crespon.nl

iedereen goed te kunnen bereiken
willen wij ons oud- leden bestand
updaten. Ben je oud lid? Vul je
actuele gegevens in via onze website (https://crespon.wixsite.com/
crespon/jubileum) en mis niks!

Om ons jubileumjaar 2020 optimaal te kunnen benutten en

B i j na v e rg e t e n … … . .
Het is net als met een eigen huis:
onderhoud komt telkens terug…..en met het “spinnenseizoen” kan het soms ook geen
kwaad al het rag weg te halen en
eea af te borstelen. Tevens werd
aan de lange grote zaalzijde een
eerder gepland pad aangelegd.
Het bestuur van de Stichting Dezibel Beheer wordt gevormd door:
Peter de Reuver, Ton van Vliet, André van Miltenburg , André Voorhout, Dylan van Hazendonk en Leon van
Tilburg.
Heb je nog vragen of suggesties? Laat het ons weten. Www.dezibel.nl
@ info@dezibel.nl

Oproep: mocht een van de vrienden of “mee-levenden” het leuk vinden eens een stukje te schrijven voor in de Dezi-talk,
stuur dan een mail naar beheerder@dezibel.nl

