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NIEUWSBRIEF 15 oktober 2021
Voorwoord
Alle activiteiten van KDC draaien weer op volle toeren. Corona lijkt bijna voorbij maar schijn
bedriegt want we gaan er nog veel mee te maken krijgen gezien de alweer oplopende besmettingscijfers.
Voor nu betekent het wel dat we weer een KDC Café gaan organiseren en dat we in ons gebouw weer terug
zijn gegaan naar de normale situatie van voor corona. We blijven voorzichtig want we gaan het openbaar koffie
drinken in de groene zaal nog niet toestaan zodat we ook geen qr codes hoeven te controleren.
Het gaat (financieel) goed met ons KDC en er melden zich weer nieuwe vrijwilligers aan hetgeen ook nodig is
gezien de grote vraag naar klussers en onze andere diensten. Denken jullie ook nog aan het stemmen bij de
Rabobank Clubsupport actie. Veel leesplezier.

Openingstijd dinsdag
Zoals bekend is de Spullenbank sinds enkele weken op dinsdag tot 15.00 uur geopend.
De start was moeizaam; op de eerste middag was het niet erg druk.
Inmiddels zijn we een aantal weken verder en weten steeds meer klanten ‘s middags de
weg naar onze winkel te vinden maar dat wisselt van week tot week. We gaan het nog even een
paar weken aankijken.
Compliment aan onze vrijwilligers, die deze middagopening mogelijk maken.

Klussers gezocht
Beste mensen op dit moment hebben we een tekort aan personen die kleine klusjes op kunnen
en willen knappen. We willen heel graag ons klussers-arsenaal uitbreiden zodat we aan de grote
vraag naar uit te voeren klussen kunnen voldoen. Zitten er tussen jullie vrijwilligers geen mensen
die af en toe een klusje willen doen. We kunnen alle vormen van hulp gebruiken.
Dus, heb je interesse of weet je iemand die zou willen helpen, neem contact op met de
mensen achter de Balie.

AED cursus
Op donderdag 7 oktober hebben 10 vrijwilligers van de Spullenbank, de Voedselbank en
Gered Gereedschap deelgenomen aan een AED cursus in ons KDC gebouw.
Onder leiding van een instructrice is er flink geoefend in beademen op een pop, reanimeren
en het bedienen van een AED oefenapparaat.
Voor velen was het de eerste keer dat ze met een dergelijk apparaat werkten.
Ook was er een LOTUS slachtoffer aanwezig, die precies kon laten zien welke symptomen belangrijk
zijn om een hartafwijking te onderkennen.
(LOTUS = Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers)
Na een intensieve middag gingen onze vrijwilligers met een tevreden gevoel naar huis en kunnen zij,
indien nodig, met het AED apparaat omgaan! Uiteraard krijgen zij hiervoor een certifiaat van de
Nederlandse Hartstichting!

Kalender Vrijwilligershuis september-oktober 2021
18 oktober
19 oktober
21 oktober
25 oktober
02 november
09 november
12 november

Opfriscursus VVN
Training thuisadministratie
Repair Cafe
Opfriscursus VVN
Training thuisadministratie
Bestuur
KDC Cafe

13.00 – 15.00
13.30 – 15.30
14.00 – 16.00
13.00 – 15.00
13.30 – 16.30
19.00 – 21.00
15.00 – 18.00

groene zaal
groene zaal
groene zaal en werkplaats
groene zaal
groene zaal
groene zaal
groene zaal

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.

Subsidie
De gemeente heeft per brief bevestigd dat ingediende jaarrekening aanleiding is om de al
uitgekeerde subsidie voor 2020 vast te stellen en dat de aangevraagde subsidie voor
2022 is toegekend. We krijgen elk jaar subsidie voor onze activiteiten in het kader van de WMO en een
aanvullende subsidie voor de huisvesting.

Rabobank Clubsuport
We doen mee met de RABO-bank clubsupport actie. Alle leden van de RABO bank mogen stemmen
Via de website of via de app. Voorgaande jaren hebben we via deze actie een mooi bedrag opgehaald
voor steeds een ander doel. Vorig jaar voor de AED en dit jaar voor de inrichting van de Groene zaal als
multifunctionele ruimte zodat er door veel verschillende groepen gebruik van gemaakt kan worden.
Dus als je lid bent stem dan op ons KDC. Je mag/moet op drie clubs stemmen waarvan dus 1 op KDC.

Hoe te stemmen ?
Je kunt alleen stemmen via de Rabobank app of als je bent ingelogd op de website. Daarom heb je nu geen
stemcode meer nodig zoals voorgaande jaren. Van 4 tot 25 oktober kun jij je stem uitbrengen.

https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport
Eerst log je in op de Rabobank website of de Rabobank app (op je telefoon)en dan klik je op het blokje

Stem nu op jouw favoriete club
Je kunt met behulp van de filter alle activiteiten in Kaatsheuvel en Loon op Zand laten verschijnen.
Daarna in de lijst door blijven scrollen want er doen veel clubs mee en kruis KDC aan en
bijvoorbeeld ook onze collega’s van Gered Gereedschap en de Voedselbank want je mag/moet er drie
aankruisen en ook zij kunnen onze hulp gebruiken.
In de volgende stap zie je de drie clubs waarop je gestemd hebt en dat kan je dan bevestigen.

Bedankt voor jouw steun en stem.

De Klussen en
Diensten
Centrale

Nieuwe KDC - brochure.
Hiernaast staat de voorkant van de nieuwe KDCbrochure afgebeeld.
We hebben een (nieuwe) brochure gemaakt omdat we
van mening zijn dat we op deze manier onze doelgroep
beter en makkelijker kunnen bereiken.
De verspreiding van de nieuwe brochure moet nog voor
een deel gebeuren, maar de eerste 600 exemplaren zijn
bij Casade afgegeven.
Casade gaat er voor zorgen dat bij heel veel
seniorenappartementen in Kaatsheuvel en Loon op Zand
de brochure in de brievenbus wordt gestopt.
Andere belangrijke verspreidingspunten zijn al in beeld
gebracht en zullen binnenkort worden bevoorraad.
Natuurlijk staan ook op meerdere plaatsen in het
Vrijwilligershuis deze brochures.

Waarmee
kunnen wij u
van dienst zijn ?

Kijk er eens in !!!
En wat niet onvermeld mag blijven is dat we bij het
maken van deze brochures hulp hebben gekregen van
DRIELUIK design & repro en van Casade.

Beter een goede buur ……
Loek van Wetering heeft namens het repair café samen met Gered Gereedschap gezorgd voor een
aantal aanvullingen voor het repair café.
Het betreft: soldeerboutjes, soldeertin, stekkertjes, klein ladekastje, spanningsadapter voor klein
gereedschap dat op batterijen werkt, krimphulsen, stekkertangen, striptang.
Als het repair café nog meer hulpmiddelen nodig heeft kunnen we bij de buren aankloppen.

KDC Cafe
Op vrijdag 12 november is er weer een KDC Café in ons vertrouwde vrijwilligershuis. Vanaf 15.00 uur is
iedereen welkom en staat de koffie en thee gereed met iets meer als een koekje. Bij de borrel zullen er
de vertrouwde bitterballen zijn en de nodige hapjes om te vieren dat we na zo lange tijd elkaar weer
ontmoeten.
We maken van deze gelegenheid gebruik om de eindelijk toegezegde donatie aan de Voedselbank te
overhandigen. Zoals je weet is deze donatie voortgekomen uit de Eftelinghotel actie die zowel voor ons
als voor de Voedselbank de nodige middelen heeft voortgebracht.
We hoeven geen qr code te controleren bij dit besloten gezelschap maar we gaan er wel van uit dat iedereen
of gevaccineerd is of getest.

Presentatieruimte Groene zaal
Onze technische dienst heeft in de groene zaal een prachtige presentatiehoek ingericht met beamer en
vlekkeloos witte wand net naast het biljart en bij het dartbord.
De eerste cursussen van VVN (opfriscursus verkeersregels) en Humanitas (thuisadministratie) hebben er al
succesvol plaats gevonden. Mannen bedankt.

Groene zaal opgeruimd
Een van de coronamaatregelen bij de Spullenbank was de looproute door de groene zaal naar de
achterste (meubel) hal. Dit betekende voor de groene zaal waar onze vrijwilligers koffie drinken en
waar er soms activiteiten zijn een rommelige ruimte met linten en mandjes en eigenlijk een inbreuk
op onze privacy. Afgelopen dinsdag heeft het bestuur besloten om de groene zaal weer in de oude
staat van voor de coronamaatregelen te herstellen zodat de groen zaal weer opgeruimd en netjes is
voor gebruik door koffiedrinkers en activiteiten.
In dit besluit heeft het bestuur natuurlijk ook de argumenten meegenomen die pleitten voor het
handhaven van de corona looproute maar heeft het belang van het normale gebruik van de groene
zaal belangrijker gevonden. Helaas is de communicatie rondom dit besluit niet vlekkeloos verlopen en
dat heeft voor onnodige onrust en ergernis gezorgd waarvoor excuses.
Nieuwe vrijwilligers
Coby Lukkenaer
Els van Roosmalen
Bert Spitzers
Toon van der Velden

Spullenbank
Repair Café
Repair Café en Beheer
Fietsenbank

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

