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KDC NIEUWSBRIEF 25-02- 2021
Voorwoord
Ondanks de beperkingen van corona zijn we als KDC er toch in geslaagd om op vele fronten
ons werk te blijven doen. Chappo. Dat beeld wordt bevestigd in de terugblik op 2020 van
onze secretaris Wim die druk bezig is met het jaarverslag. Natuurlijk heeft corona wel de
nodige financiële consequenties maar penningmeester Rob geeft aan dat we die op kunnen
vangen omdat we de afgelopen jaren goed op de centjes hebben gepast.
Verder kijken we met veel plezier en voldoening terug op een zeer geslaagd Eftelinghotel
project.
De komende tijd gaan we ons voorbereiden op het nieuwe normaal. Straks als we allemaal
gevaccineerd zijn en weer samen mogen komen in ons mooie Vrijwilligershuis zullen we
allerlei activiteiten organiseren om elkaar te ontmoeten en vooral ook samen het nieuwe
normaal uit te vinden. De komende maanden zullen steeds iets beter gaan maar we zullen nog
even moeten doorbijten dus pas goed op jezelf en op elkaar.

Terugblik op 2020.
Als bestuur zijn we nog volop bezig met het opstellen van het jaarverslag en het duurt nog
even voor dat echt helemaal klaar is. Toch willen we alvast wat informatie met jullie delen.
Door de corona is 2020 natuurlijk een heel ander jaar geworden dan de voorafgaande jaren.
Toch kunnen we constateren dat we - ondanks dat er 2 maal een lockdown was, waarbij we in
2020 in zijn totaliteit 3 maanden helemaal gesloten zijn geweest - weer veel werk is verzet.
Uiteraard pas nadat er allerlei maatregelen waren gerealiseerd zodat het voor onze klanten én
onze vrijwilligers veilig genoeg was.
Het aantal vrijwilligers is iets teruggelopen. En onze (nieuwe) vrijwilligers hebben lang niet
altijd kunnen doen, wat ze hadden willen doen.
Voor de balie was het wat rustiger omdat er minder klusafspraken en minder ritte n voor
ANWB-AutoMaatje werden aangevraagd. Daar stond tegenover dat er in het laatste kwartaal
afspraken gemaakt moesten worden voor het Repair Café.
De Spullenbank heeft desondanks t.o.v. 2019 bijna 80% van het aantal betalende klanten over
de vloer gehad. Deze klanten hebben voor bijna net zoveel gekocht als in 2019. Met andere
woorden: de behoefte aan de Spullenbank is alleen maar groter geworden.
De Formulierenbrigade die pas sinds september 2018 is opgestart heeft in 2020 bijna net
zoveel formulieren ingevuld als in 2019. De verwachte groei is hier uitgebleven, maar de
behoefte aan deze brigade is er wel degelijk.

De Klussendienst heeft het rustiger gehad, maar toch zijn we op ongeveer 75 % uitgekomen.
Het aantal éénmalige klussen is maar 2/3 van het jaar ervoor; het aantal structurele klussen zit
op 85%. Dat is wel logisch omdat het hier om bestaande (bekende) klanten gaat waar
(volledig coronaproof) in de tuin gewerkt kon worden of omdat het administratief werk
betrof.
Het Repair Café kon dit jaar weinig doen. We hadden een overweldigende start met op één
avond in Kaatsheuvel wel 40 klanten, maar vanaf medio maart konden we niet meer verder
met het Repair Café zoals we dat graag wilden. Het repareren op afspraak kwam pas net van
de grond toen we weer opnieuw moesten stoppen.
De Fietsenbank heeft een heel goed jaar gedraaid. In 2020 zijn 60% meer fietsen uitgeleverd
dan in 2019. Voor een deel heeft dat te maken met het feit dat er grote gezinnen naar de
Fietsenbank zijn doorverwezen.
Kortom : we hebben het weer goed gedaan !!!

Project Efteling Hotel
Verhuizing
Aanvankelijk was het de bedoeling dat we op 4 en 5 januari het meubilair voor de
Spullenbank uit het Efteling Hotel zouden verhuizen. Toen door de lockdown het
Efteling Hotel al eerder dicht ging is de planning gewijzigd. Op maandag 21-dinsdag 22
en woensdag 23 december heeft een groep van zo’n 30 vrijwilligers al onze toegezegde
spullen naar de schotsestraat weten te verhuizen en ook nog netjes opgeslagen en
gesorteerd in onze grote groene ruimte in het Vrijwilligershuis. Een groot compliment
want er is keihard gewerkt niet alleen aan onze eigen spullen maar we hebben ook nog
200 bedden en matrassen via een smalle lift vanaf de 8 etages naar de begane grond
kunnen verhuizen voor de verkoop aan een koper uit den Bosch. Kortom de verhuizing
van de Efteling Hotel spullen was succesvol dankzij onze vrijwilligers.

Verkoop aan onze vrijwilligers
Als eerste mochten onze eigen vrijwilligers met behulp van een bestelformulier per mail
Efteling spullen bestellen/aankopen en daar is in bescheiden mate gebruik van gemaakt.
Openbare verkoop via website
Door de lockdown was het niet mogelijk om de Efteling Hotel spullen via de winkel te
verkopen. Toen we eind januari de Efteling spullen via de website in de verkoop hebben
gedaan was alles in 1 dag uitverkocht. Kopers konden via een reserveringsformulier een
bestelling doen en daar werd gretig gebruik van gemaakt. Vele honderden mails met
reserveringsformulier zijn er binnen gekomen zodat we velen moesten teleurstellen.
Afgelopen zaterdag zijn de laatste bestellingen coronaproof opgehaald.
Nog enkele Eftelingspullen voor onze vrijwilligers beschikbaar
Er zijn nog wat kleinen en grote schemerlampen en tv’s beschikbaar. Bellen of mailen
naar Henk Hamers. Nummer 0638917523 of h.hamers@home.nl

KDC Vrijwilliger in beeld
In de Duinkoerier staat er elke week een artikel over een van onze KDC vrijwilligers.
Inmiddels gaan we naar nr 21 in deze reeks. Vanuit de redactie worden vrijwilligers per mail
benaderd met het verzoek een vragenlijstje in te vullen. Als daar positief op wordt gereageerd
dan volgt er een afspraak voor een foto die gemaakt wordt waar men wil. De artikelen staan
ook op onze website zodat we een mooi overzicht krijgen van onze vrijwilligers en hun
werkzaamheden, hobby’s en andere leuke wetenswaardigheden. Hierna als voorbeeld het
artikel van deze week van bert Lonterman.

KDC Vrijwilliger in beeld Duinkoerier 24 februari 2021
De Klussen- en Diensten Centrale is gevestigd in het Vrijwilligershuis aan de schotsestraat 4C
in Kaatsheuvel. In de eerste jaren was het vooral klussen en diensten uitvoeren bij mensen
thuis maar al snel kwamen daar een aantal activiteiten bij zoals het Repair Café, dat
aanvankelijk gevestigd was in de Rode Loper.
Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om het (samen) repareren
van spullen waarvan het zonde is om al weg te gooien. Goed voor het milieu en goed voor de
portemonnee.
In het Vrijwilligershuis waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal
aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Het gaat om reparaties van kleding,
meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Er is een groep van deskundige
vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en –vaardigheden op allerlei terreinen. Ook voor
advies kan men terecht waardoor thuis repareren kan gaan lukken.

Bert Lonterman is direct na zijn pensionering in 2013 vrijwilligerswerk gaan doen bij de
Voedselbank De Rijglaars in Waalwijk. Daarna heeft hij zich in 2015 gemeld bij het Repair
Café in Kaatsheuvel waar hij na enige tijd coördinator werd.
“ De doelstellingen van het Repair Cafe zijn mij op het lijf geschreven” aldus Bert die van
geboorte Hilversummer is maar alweer zo’n 53 jaar in Brabant woont. De reden van deze
lang geleden migratie lag in het feit dat de reuk en smaakstoffen producent waar zijn vader
werkte naar Tilburg verhuisde. Bert was toen 16 jaar en had er toen nog geen idee van dat hij
later zelf ook bij IFF zou gaan werken. Hij heeft daar verschillende functies uitgevoerd en
heeft in 2013, na 40 jaar afscheid genomen als Sr. Inventory coordinator. Hij was
verantwoordelijk voor de voorraden grondstoffen en eindproducten van de
smaakstoffendivisie.
“ Tot maart vorig jaar hadden we in Kaatsheuvel 2 bijeenkomsten per maand en in de
Wetering in Loon op Zand 1 x per maand. Dat velen de activiteiten van onze groep
vrijwilligers kunnen waarderen blijkt uit de vaak grote opkomst van klanten.

De ene keer leidt het soms tot hectische situaties en op andere momenten zitten de
vrijwilligers met smart op klanten te wachten. Als coördinator is het onder andere mijn taak
om de goede sfeer te handhaven. Het is bijzonder jammer dat we in deze Coronatijd niet onze
bijeenkomsten kunnen houden” geeft Bert aan die straks als het weer kan met groot plezier
leiding gaat geven aan het Repair Café onder het motto “Weggooien is zonde. Kijk eerst of
het te repareren valt”.
Naast zijn werkzaamheden voor het KDC is Bert ook nog penningmeester van de kerk en
aspirant bestuurder van het IFF pensioenfonds. Sinds kort woont hij in de Moer. Hij is
getrouwd met Nelly, die 1 dag per week werkzaam is bij de Spullenbank van het KDC.
Samen hebben ze 4 getrouwde kinderen en 8 kleinkinderen.
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