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NIEUWSBRIEF 13 december 2021
Voorwoord
Ook dit jaar kerstmis in coronatijd en dat is niet zoals we het einde van het jaar willen afsluiten.
Opnieuw geen KDC Café en geen nieuwjaarsreceptie maar gelukkig wel een kersgeschenk voor
alle vrijwilligers. Het is wel mooi dat veel van onze activiteiten door kunnen gaan maar wel met
de nodige voorzorgsmaatregelen zodat niemand besmet raakt. Ondanks corona hebben we als
KDC met horten en stoten weliswaar toch een goed jaar gedraaid.
De meesten van ons zullen de komende weken de derde booster prik krijgen zodat we extra
beschermd het nieuwe jaar in gaan.
Het bestuur wenst allen fijne feestdagen en een prettige stofwisseling.

Sluiting rond Kerst en Nieuwjaar.
Ook dit jaar sluit KDC in de Kerst- en Nieuwjaarsperiode haar deuren. Donderdag 23 december is
de laatste dag van 2021 dat we open zijn. Op maandag 3 januari 2022 zijn we weer open. Dat
betekent dat de balie en de spullenbank gesloten zijn. Ook worden er in die periode geen afspraken
gepland voor het invullen van formulieren (formulierenbrigade) of voor reparaties (repair café). De
fietsenbank is al gestopt vanwege corona.

Nieuwe coronamaatregelen n.a.v. de persconferentie van 26.11.2021.
De ondertussen getroffen maatregelen in de spullenbank zijn afdoende. Zodat tot de kerstvakantie
de balie en Spullenbank met de nodige maatregelen open kunnen zijn. Het repair café en de fietsenbank
liggen in de maand december in ieder geval stil. De balie kan “gewoon” verder en alle klussers kunnen –
met in achtneming van alle maatregelen – zelf bepalen wat ze wel en niet doen. Op dit moment zijn geen
aanvullende maatregelen nodig.

Kerstgeschenk
Ook dit jaar krijgen alle vrijwilligers een kerstgeschenk. We zullen dit geschenk net als vorig jaar
persoonlijk uitreiken aan hen die de moeite nemen om het op te halen onder het genot van een
kopje koffie met iets lekkers.
Het is niet de bedoeling dat we allemaal tegelijk komen ook al is dat gezellig en collegiaal maar
we zien liever een gespreide opkomst en dat is niet alleen verstandig maar ook begrijpelijk.
Als er vrijwilligers zijn die het eindejaarsgeschenk niet persoonlijk kunnen/willen ophalen zorgen
we er voor dat het wordt thuisbezorgd.
Op donderdagmiddag 16 december van14.00 tot 16.00 uur de Spullenbank en de Fietsenbank
Op vrijdagochtend 17 december vanaf 10.00 tot 12.00 uur de Balie en Formulierenbrigade
Op vrijdagmiddag 17 december vanaf 14.00 tot 16.00 uur de Klussenbank, Beheer en het Repair Café

KDC ontvangt Cheque RaboClubsupport
Ook dit jaar waren er weer een flink aantal stemmers op de Klussen en Diensten Centrale in het
kader van de Rabo Clubsupport actie waardoor medewerkster Sylvia Hulzebosch van de Rabobank
een cheque van 429 euro aan KDC bestuurslid en secretaris Wim Muskens mocht overhandigen.
Vooraf had KDC de inrichting van een presentatiehoek met scherm en beamer in de groene zaal van
het Vrijwilligershuis ten doel gesteld waaraan het geld van de Clubsupporactie besteed zou worden.
Inmiddels is het geld goed besteed want de beamer hangt en is al intensief in gebruik door onder andere
de opfriscursussen van VVN en de Basistraining administratie van Humanitas.
Stemmers en Rabobank Clubsupport bedankt.

Voedselbank ontvangt cheque van KDC bij Efteling Hotel
Bijna een jaar geleden begon het Efteling Hotel met de renovatie van de hotelkamers en
werd de voedselbank benaderd of zij interesse hadden in een deel van het meubilair om te
verkopen voor het goede doel. Voorzitster Esther van de Donk verwees het mooie aanbod door
naar de KDC Spullenbank die als kringloopwinkel wel raad wist met het aangeboden Efteling Hotel
meubilair. Drie dagen lang waren de vrijwilligers van KDC, samen met de medewerkers van het
Efteling Hotel, bezig met het leeghalen van de hotelkamers om het vervolgens te verplaatsen naar
de opslag bij de Spullenbank aan de schotsestraat 4c te Kaatsheuvel. Corona leek roet in het eten
te gooien maar verkoop via de website was een groot succes want in 1 week was al het Efteling
Hotel meubilair verkocht.
De start van de verkoop bij de KDC Spullenbank was landelijk nieuws dat zelfs het journaal haalde.
Vanaf de eerste belangstelling van de lokale en regionale pers voor de verkoop heeft het bestuur
van KDC aangegeven dat een deel van de opbrengst bestemd zou zijn voor Voedselbank Loon op Zand
ook gevestigd in het Vrijwilligershuis aan de schotsestraat in Kaatsheuvel. Steeds als het bestuur van KDC
met het nodige ceremonieel een cheque aan de Voedselbank wilde overhandigen kwam er weer een
corona lockdown en dus uitstel tot aan afgelopen vrijdag 10 december.
Voorzitter Henk van Komen heeft namens het KDC bestuur en onder het toeziend oog van Sven Olree
van het managementteam van Hotels & Resorts van de Efteling een cheque van 3000 euro mogen
overhandigen aan voorzitster Esther van de Donk van de voedselbank die aangaf dat in deze bijzondere
tijd het bedrag meer dan welkom is.

Esther van der Donk, SvenOlree en Henk van Komen

Fietsenbank
Afgelopen weken hebben onze vrijwilligers weer fietsen opgehaald; deze kwamen gedeeltelijk
uit de gemeente Heusden, maar ook bij onze eigen gemeente stonden er veel klaar!
Zodoende is de voorraad nog op te knappen fietsen behoorlijk groot.
Hopelijk kunnen we hier weer een aantal klanten blij mee maken.
Nieuwe vrijwilligers in 2021:
Ko Ververs
Hans Hulsenboom
Lia Vissere (terug van weggeweest)
Toon van der Velden
Bert Spitzers
Els van Roosmalen
Coby Lukkenaer (inmiddels weer gestopt)

Kalender Vrijwilligershuis september-oktober 2021
18 november
22 november
23 november
26 november
29 november
02 december
07 december
16 december

Repair Cafe
Opfriscursus VVN
Bestuur fotopresentatie
Voedselbank cadeautjes
opfriscursus VVN
Repair cafe
Bestuur
Repair Cafe

14.00 – 16.00
13.00 – 17.00
19.00 – 20.30
Hele dag
13.00 – 17.00
19.00 – 21.00
19.00 – 21.30
14.00 – 16.00

groene zaal en werkplaats
groene zaal
groene zaal
groene zaal en voedselbank
groene zaal
groene zaal en werkplaats
groene zaal
groende zaal en werkplaats

De kalender met afspraken is in te zien achter de balie. Wil iemand de groene zaal of andere ruimten
gebruiken dan op de kalender zetten en checken of die ruimte bezet is.
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 van de activiteiten
van KDC. Voor portefeuilleverdeling zie onder.
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
Bestuur KDC
Henk Hamers
Ad Verberne
Rob de Bruijn
Wim Muskens
Henk van Komen

bestuurslid
bestuurslid
penningmeester
secretaris
voorzitter

Spullenbank en Fietsenbank
Klussen- en dienstenbank en Balie
Beheer gebouw en financiën
Repair Café, Formulierenbrigade en secretariaat
Communicatie en PR

