www.kdc-loz.nl
info@kdc-loz.nl
NIEUWSBRIEF 07-06- 2021

Voorwoord
In deze nieuwsbrief toch weer redelijk veel goede berichten. Veel van onze vrijwilligers zijn al gevaccineerd
en nog steeds geen berichten over coronabesmettingen onder onze vrijwilligers en dat is goed nieuws.
Na 5 juni mag er weer wat meer in coronaland hetgeen eigenlijk alleen voor de Spullenbank gevolgen heeft.
De terrassen en restaurants zijn open en dat is fijn aan het begin van de zomer. Kunnen we eindelijk ons
kerstgeschenk gaan besteden bij de Roestelberg of het Galgenwiel. Nog even voorzichtig blijven maar wel
van de verdiende vakantie gaan genieten. We zien elkaar na de zomer in het nieuwe normaal.

Situatie na de verruimingsmaatregelen van 5 juni:
Spullenbank:
Vanaf 5 juni kan er zonder afspraak maar wel met mondkapje gewinkeld worden. Er zullen meer
mandjes beschikbaar zijn zodat de wachttijd beperkt zal zijn.
Inleveren spullen.
Spullen inleveren kan nog steeds op woensdag en donderdagochtend aan de
achterzijde. Spullen ophalen uitsluitend op afspraak en i.o.m. Ad Verberne en Henk
Hamers.
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, Repair Café, ANWB-AutoMaatje en de formulierenbrigade.

Fietsenbank
De mannen van de fietsenbank blijven aan de slag op de dinsdagochtend maar wel in de werkplaats
van het vrijwilligershuis omdat daar meer ruimte is om op afstand te blijven. De materialen en
gereedschappen worden stap voor stap verhuisd naar de locatie Kaatsheuvel.

ANWB Automaatje en Formulierenbrigade
Via de balie kunnen er voor beide activiteiten afspraken worden gemaakt.
Repair Cafe
Er kunnen reparatie afspraken worden gemaakt. Dat zal nog geen storm lopen en zal veel
vragen van de flexibiliteit en het geduld van de repair café vrijwilligers.
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.

Samenwerking Fietsenbank met Stichting VAI

Omdat er tijdens de afgelopen (Corona) periode erg veel fietsen aangenomen zijn, werd de voorraad wel
erg groot. Daarom is besloten om een aantal van deze nog op te knappen fietsen te schenken aan de
Stichting VAI (Vraag en Aanbod Internationaal). VAI heeft een afdeling in Alphen. Ook hier zijn vrijwilligers
werkzaam die, naast allerlei soorten gereedschap, fietsen repareren en klaar maken om ze daarna naar
Afrikaanse landen te verschepen. Deze Stichting richt zich ook op Nederland, want fietsen worden ook hier
uitgegeven aan kwetsbare mensen. Uiteraard gebeurt dit alles geheel belangeloos.
We zijn blij dat we door deze samenwerking mensen in moeilijke omstandigheden kunnen helpen. Er zijn
door de vrijwilligers uit Alphen 17 fietsen opgehaald, die zij in orde gaan maken en die daarna een goede
bestemming krijgen!
KDC Vrijwilliger in beeld

Rinus Vermeij is al van oktober 2005 bij KDC betrokken en heeft nog samen met Martin Elshout
(ook een vrijwilliger van het eerste uur) de 100e klus in Loon op zand mogen uitvoeren.
De thans 78 jarige oorspronkelijk van Lisse afkomstige Rinus was in zijn werkzame leven vanaf 1968
ambtenaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Loon op zand. Naast het uitvoeren
van KDC klussen is Rinus ook op vele andere terreinen actief of actief geweest. Er is heel vaak een
beroep gedaan op zijn bouwkundige expertise. Al 20 jaar ( en als de gezondheid het toelaat nog steeds)
betrokken bij de opbouw en het afbreken van de grote kerstal in de St-Jan, 13 jaar lid van het kerkbestuur
St-Jan, 5 jaar bestuurslid van de Gildenbond, 19 jaar actief als medebouwer van het decor van het tonproaten
in de Werft en 24 jaar lid van de gemeentelijke vrijwillige brandweer. Kortom een zeer bezige en veelzijdige
man met een groot hart voor de samenleving.
“Voor anderen klaar staan is door mijn ouders met de paplepel in gegoten” geeft Rinus aan op de vraag
waarom vrijwilligerswerk en inzetten voor de samenleving. “Overal waar belangeloos geholpen moet
worden , is Rinus te vinden “ vult zijn vrouw Maria aan. De leeftijd en de gezondheid nopen Rinus om
wat gas terug te nemen.
“Mijn hobby’s beperken zich nu tot het klussen thuis en bij onze kinderen elders in het land en zelfs bij
onze zoon in San Francisco” aldus de nog steeds enthousiaste Rinus Vermeij die graag fietstochten maakt
samen met zijn vrouw Maria en daarbij zijn andere hobby fotograferen mooi kan combineren.

Huurovereenkomst weer een jaar verlengd.
Nadat vorige maand de gemeente de omgevingsvergunning met 2 jaar heeft verlengd tot en met
13 november 2023 heeft nu ook de familie Vesters het huurcontract van de schotsestraat 4c weer
met een jaar verlengd tot 31 augustus 2022. Dat is conform de verwachtingen en we zijn daar natuurlijk
heel tevreden over. We bekijken samen elk jaar of het huurcontract weer met een jaar verlengd kan
worden. Dit heeft alles te maken met mogelijke planontwikkeling van het gebied schotsestraat in de
toekomst dus het blijft voor de lange termijn onzeker hoe lang we hier kunnen blijven. Het bestuur blijft
dan ook uitkijken naar een alternatieve huisvesting voor alle activiteiten in het vrijwilligershuis.

Reacties n.a.v. ons jaarverslag.
Van diverse kanten ontvingen we positieve reacties op het toegestuurde jaarverslag van KDC.
De reactie van wethouder Brekelmans willen we jullie zeker niet onthouden.
“Bedankt voor toesturen van het uitgebreide jaarverslag. Ik heb het met veel interesse gelezen. Ik zie
ook dat ondanks dat 2020 een groot deel in het teken gestaan heeft van het Coronavirus er toch veel
activiteiten door KDC zijn uitgevoerd. Dat is een groot compliment voor alle vrijwilligers van KDC.
Wil jij deze complimenten doorgeven aan de mensen binnen de organisatie.”

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.
Besteding Kerstgeschenk bij Roestelberg en Galgenwiel
Navraag bij de directie van beide restaurants/terrassen leert dat er vanaf heden geen spelregels
zijn vwb de besteding van de KDC cadeaubon. Er mag gereserveerd worden of op de bonnenfooi.
“ De bonnen kunnen tijdens het afrekenen ingeleverd worden en dan komt het helemaal goed” aldus
mede-eigenaar Jürgen Sprangers.
Een vriendelijk advies is om gedurende de weekend dagen bij beide bedrijven te reserveren om te
voorkomen dat er geen plek beschikbaar is. Zeker in deze periode vol beperkingen zitten ze snel vol.

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 sinds geruime tijd 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
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

