
NieuwsBron mei 2020

Nieuwsbrief uit ‘de Bron’ te Alphen aan den Rijn

Na een stilte ...

U heeft een aantal maanden niets van ons gehoord. Dat heeft alles te maken met
de Corona crisis en de onduidelijkheid over hoe het verder zou gaan. Nu er weer wat
duidelijkheid is gekomen, willen we u graag op de hoogte brengen van de laatste
stand van zaken. Verderop in deze nieuwsbrief leest u daar meer over. Tevens wil ik
u melden dat dit voor mij de laatste NieuwsBron aan u zal zijn, en ook daarover
meer hierna.

… gaat de Bron weer open!

De afgelopen 2,5 maand was de Bron gesloten vanwege de uitbraak van Covid-
19.  Natuurlijk  allemaal  logisch  en  begrijpelijk,  maar  daardoor  stond  alles
plotsklaps stil. Vergaderen, zingen, brid-
gen,  schaken of een cursus volgen,  het
was er allemaal niet meer bij.

Vanaf 1 juni gaan wij weer open, zij het
onder strikte voorwaarden zoals die zijn
voorgeschreven.  Diverse  vaste  gebrui-
kers  hebben  al  een  cursus  of  andere
bijeenkomsten gepland –  en daar zijn we weer heel blij mee! 

Wij hebben enkele zalen ingericht op 1,5 meter, zodat
daar op beperkte schaal  weer vergaderd of een BHV
cursus  gegeven kan worden.  Ook VvE vergaderingen
zijn  niet  doorgegaan  en  die  kunnen  vanaf  nu  weer
ingepland worden.
 
Wij zorgen  voor  ontsmette  ruimten  en  ook  voor
desinfecterende  spray  en  zeep.  Voor  uzelf,  maar  ook
voor de medewerkers, is een veilig omgeving van het
grootste belang. We rekenen dan ook op uw begrip en
medewerking hierbij.  We zien u  graag weer in  goede
gezondheid!
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Afscheid!

Na 5,5 jaar in de Bron als bedrijfsleider te hebben mogen werken, is voor mij de
tijd gekomen om afscheid te nemen. Graag beveel ik
mijn opvolger bij u aan!

Vanaf 1 juni ga ik met pensioen. Ik doe dat met een
dubbel gevoel, en dat zeker in deze bijzondere tijd. Het
voelt  dubbel  omdat  ik  er  heel  veel  plezier  aan  heb
beleefd, maar ook zie ik uit naar een tijd als  “pensio-
nado” om  daar  ook  weer  van  te  gaan  genieten  met
mijn vrouw en (klein) kinderen.

Mijn opvolger stelt zich hierna
in deze NieuwsBron zelf voor.

Ik dank iedereen via deze weg
heel hartelijk voor de fijne tijd

die ik heb gehad, en voor de goede samenwerking met
velen van u. Ik zal mijn opvolger in de komende periode
inwerken en wegwijs maken, en ik spreek de wens uit
dat hij met u dezelfde ervaringen mag krijgen als ik met
u heb gehad. Natuurlijk hoop ik u nog heel vaak tegen
te komen, in de Bron of elders! 

Even voorstellen!

Hoi, ik ben Angelo. 

50 jaar geleden ben ik, als laatste van vier kinde-
ren,  in  Italië  geboren  met  Nederlandse  ouders
(nee, ik heb geen donkere haren en ogen :-).

In  2002 ben ik  in  Nederland gekomen om meer
ervaring op de Bloemenveiling in Aalsmeer op te
doen. Na vier jaar ben ik aan de slag gegaan bij BP
als change coach manager en cluster manager. In
2016  heb  ik  mijn  ervaring  opgebouwd  als  shop
manager van een Italiaanse delicatessenzaak. 

Ik zie mezelf als een sociaalrechtvaardige persoon.
Ik  hou  van  hard  werken  met  een gezonde  dosis
humor. 
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Doelen bereik je met je team. 

Persoonlijk  hou  ik  van  wandelen  in  de
bergen,  volleybal  en  koken.  Ik  woon
samen  met  mijn  vrouw  en  haar  (ons)
zoontje  van  6  jaar  in  het  centrum  van
Alphen aan den Rijn.  

Ik heb heel veel zin om de taak van Bart over te nemen en mijn commerciële
initiatief te mogen inbrengen bij de Bron. 

Ik hoop dat jullie door mijn komst Bart niet te veel zullen missen.  :-)

A presto/tot gauw !

Angelo Loonen

Afsluitend en vooruit kijkend

Persoonlijk  afscheid  nemen  van  u  kan  helaas  niet  op  dit  moment,  maar  we
hopen  dat  er  medio  september  weer  wat  meer  mogelijk  is.  Tegen  die  tijd
bekijken we of er  iets  te organiseren is  waarbij ik u  wel persoonlijk kan ont-
moeten. U krijgt u dan ook de gelegenheid om persoonlijk kennis maken met
mijn opvolger. 

Wij zien er naar uit om u, net zoals u gewend was van ons, weer van dienst te
kunnen zijn in ons zalencentrum.

Graag tot dan! 

Bart en Angelo
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