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Voorwoord
Toch nog een KDC nieuwsbrief voor de zomervakantie dankzij Mark Rutten die op 29 juni met
nieuwe verruimingsmaatregelen kwam. Een mooie gelegenheid om nog even de stand van zaken
op een rijtje te zetten bij al onze KDC activiteiten. De komende periode gaan we ook gebruiken om
actuele informatie van al onze vrijwilligers te verzamelen zodat we weten wie nog actief is en wie
niet meer. Een fijne zomervakantie en blijf gezond.
Situatie na de verruimingsmaatregelen van 29 juni:
Spullenbank:
Vanaf 29 juni kan er zonder afspraak en zonder mondkapje gewinkeld worden. Er zullen voldoende
mandjes beschikbaar zijn die men zelf kan desinfecteren. De 1,5 meter afstand blijft.
Balie:
De balie is en blijft open op dezelfde uren dat de spullenbank open is: de normale openingstijden.
Eigenlijk betekent het dat we normaal open zijn en dat er via de balie afspraken gemaakt kunnen
worden voor de Klussenbank, ANWB-AutoMaatje en de formulierenbrigade.
Fietsenbank
De mannen van de fietsenbank blijven aan de slag in principe op de dinsdagochtend maar vaak ook
op andere ochtenden. De locatie in Loon op zand is leeg opgeleverd zodat er vanaf 1 juli alleen nog
in de werkplaats van het vrijwilligershuis wordt gewerkt. Fietsen worden op afspraak uitgeleverd.

ANWB Automaatje en Formulierenbrigade
Via de balie kunnen er voor beide activiteiten afspraken worden gemaakt.
Repair Cafe
Vanaf 1 juli zijn de werkzaamheden van de Repair Cafés in Kaatsheuvel en Loon op zand opgeschort tot

Repair Café
Vanaf 1 juli worden er voorlopig geen klussen meer aangenomen voor het Repair Café tot na
1 september. Ondertussen zal er gezocht worden naar een nieuwe coördinator en zullen er nieuwe
afspraken gemaakt moeten worden met de nieuwe beheerder van de Wetering in Loon. Tevens zal met
alle betrokkenen gesproken gaan worden over het concept Repair Café zoals we dat nu uitvoeren.
Daarna zullen we besluiten in welke vorm we verder gaan met het Repair Café.
Klussenbank
De balie neemt gewoon klussen aan en de meeste klussers zijn nog steeds of opnieuw
aan de slag. Er blijft gelden dat de klusser zelf bepaalt of hij/zij een klus doet of het nu een incidentele
of een structurele klus betreft.

KDC Vrijwilliger in beeld

Kees Donders werd bij de oprichting van de KDC ( toen nog Senioren Diensten Centrale SDC ) door
Martin Elshout gevraagd om aan de balie werkzaamheden te komen doen. Een afhandeling van een
klus ging toen nog op papier. Kees is zeer computervaardig en is dan ook de maker van het
computerprogramma waarmee het koppelen van vraag en aanbod van klussen en diensten digitaal
gemaakt kon worden. Elke vraag en elke uitgevoerde klus worden geregistreerd waardoor er met een
druk op de knop allerlei overzichten kunnen worden gegenereerd voor management en bestuur.
Kees heeft in de loop der jaren het programma mede door input van andere balievrijwilligers en klussers
het programma verder ontwikkeld tot wat het nu is.
Als klusser voor KDC heeft Kees vele jaren mensen geholpen met het invullen van allerlei formulieren,
administraties geordend en schuurtjes opgeruimd en alles wat daar tussenin zit.
“ De reden waarom ik actief ben is dat ik me nuttig wil maken en de fysieke mogelijkheden nog heb om
dat te realiseren “ aldus de 78 jarige voormalige administrateur bij een transportbedrijf die nu al weer
20 jaar met pensioen is maar nog steeds zeer actief.
Kees is ook nog actief als vrijwilliger bij Villa Pardoes, Natuurmonumenten, de Gildenbond,
Wereldwinkel Tilburg en het Gehandicaptenplatform.
Mijn hobby’s zijn tuinieren en fietsen en wandelen met mijn vrouw. En niet te vergeten mijn
prachtige kleinkinderen waarvan sommige inmiddels al weer een halve kop groter zijn dan ik.
Reizen hebben we ook veel gedaan, maar dat is helaas door de coronacrisis tot een nulpunt gedaald.
Ik heb dankbaar gebruik gemaakt van de toen nog bestaande VUT regeling. Reden om heel tevre den
te zijn met mijn “oude dag”” besluit Kees met een brede glimlach.

KDC Café
Ondanks dat er al veel meer kan zal er toch pas weer een KDC Café zijn op zijn vroegst begin
september. Als dan alle maatregelen zijn opgeheven en iedereen gevaccineerd is wordt het mogelijk
om verantwoord dicht op elkaar en met elkaar het glas te heffen. We houden jullie op de hoogte.
Maar als het zover is maken we er gelijk een mooi feestje van.

Geen zomervakantiesluiting
Er zijn voldoende vrijwilligers beschikbaar die in de zomermaanden door willen gaan met hun
werkzaamheden voor de Spullenbank en de Balie zodat er geen sluiting zal zijn wegens
de zomervakantie of bouwvak. Elke vrijwilliger bepaalt zelf of hij/zij iets wil doen in de zomervakantie.
Graag daarover communiceren met de desbetreffende coördinator.

Mooie complimenten voor de Spullenbank.
Van Janienka Bergmans van Schuldhulpverlening van de gemeente kregen we onderstaand bericht.
Inmiddels zijn we ook, volgens afspraak, bij de “Spullenbank” geweest. Hoewel de keuze niet zo groot is, kan ik toch
zeggen dat het een geslaagde inkoop geweest is. Natuurlijk wat poetswerk, maar daardoor waardeer je het
misschien ook meer.
Mijn complimenten voor de organisatie daar en de medewerkers. Bijzonder vriendelijk en behulpzaam.
Onvoorstelbaar was de bezorging. Amper twintig minuten nadat X in het nieuwe huis haar jas uit had getrokken
stond er al een auto met aanhanger voor de deur. Daarin 4 potige kerels die in een mum van tijd de zaken binnen
hadden gebracht. Gewoon perfect.
Nogmaals bedankt.

Nieuwe vrijwilliger.
Hans Hulsenboom :

fietsenbank en repair café

AED
Begin 2020 hebben we in ons KDC gebouw een AED apparaat gekregen.
Meteen daarna begon de Coronacrisis en was het niet meer mogelijk een AED & reanimatiecursus
te organiseren. Gelukkig lijkt het tij nu te keren en kunnen we na de zomervakantie een beperkte
groep een cursus laten volgen. We denken hierbij vooral aan vrijwilligers, die één of meerdere dagdelen
in ons KDC gebouw werkzaam zijn.
De cursus zal waarschijnlijk eind september plaatsvinden op een woensdagavond of
donderdagmiddag en de deelnemende groep mag uit niet meer dan 8 personen bestaan.
Deze training wordt gegeven door een bevoegd instructeur en duurt 3 uren. Na afloop krijg je
uiteraard een certificaat!
Zou je interesse hebben, laat dit dan even weten aan Henk Hamers!
Géén KDC-webshop.
In het bestuur is gesproken over het inrichten van een webshop om ook op deze wijze spullen te verkopen. De
verkoop van de Efteling spullen was ook op deze manier gedaan en dat liep erg goed.
Na rijp beraad hebben we echter besloten voorlopig geen webshop in te richten.
De huidige contante verkoop in de winkel aangevuld met incidentele verkopen via marktplaats levert voldoende op,
op een voor ons te behappen manier.
Een webshop vraagt teveel voorbereiding en onderhoud om het aanbod actueel te houden. Daarnaast willen de
meeste kopers gebruikte spullen liever zien en voelen voordat ze tot een definitieve aankoop over gaan. Ook
juridisch gezien kleven er allerlei nadelen aan het verkopen via een webshop.
Vragen voor het bestuur
Het bestuur staat natuurlijk open voor opmerkingen en suggesties dus aarzel niet om hen te bellen,
te mailen of hen aan te spreken als bestuurslid of als portefeuillehouder van een dan de activiteiten
van KDC.
De mailbox bestuur@kdc-loz.nl.
Het bestuur van KDC heeft een eigen e-mailadres.
Dit e-mailadres is bedoeld voor e-mailtjes die uitsluitend bestemd zijn voor het bestuur.
Alleen de bestuursleden hebben toegang tot deze e-mails.
Mailen kan naar bestuur@kdc-loz.nl
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