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Voorwoord
Na 28 april mag er weer iets meer in Coronaland. Dat heeft eigenlijk alleen maar effect op de
Spullenbank en de rest blijft zoals het was namelijk op afspraak. De terrassen zijn open en dat
is een lichtpuntje waar we aan toe zijn. We horen dat steeds meer van onze vrijwilligers worden
gevaccineerd en ook dat is positief. Blijf toch maar voorzichtig en hopelijk tot binnenkort op een
eerste KDC Café.
Situatie na de verruimingsmaatregelen vcan 28 april:
Spullenbank:
De afgelopen maanden hebben we bij de Spullenbank moeten werken met het door het RIVM voorgeschreven
“winkelen op afspraak”. Telefonisch of ter plekke kon er een afspraak gemaakt worden. Aanvankelijk konden er 2
klanten tegelijk komen en later is dit aantal verhoogd tot 8!
Het werken volgens dit systeem is prima verlopen en ook de opbrengsten waren uitstekend! Vanaf 28 april kan
iedereen gelukkig weer zonder afspraak binnen lopen!
Uiteraard blijven we de veiligheid in acht nemen! Afstand houden en een mondkapje zijn vereist!
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 reparaties-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 ook weer klussen aan en er zijn een aantal klussers die nog steeds of opnieuw
aan de slag zijn. Er blijft gelden dat de klusser zelf bepaalt of hij/zij een klus doet of het nu een incidentele
of een structurele klus betreft.
Omgevingsvergunning Schotsestraat 4c.
De gemeente Loon op Zand heeft ons toestemming verleend om - in afwijking van de regels die gelden vanuit de
ruimtelijk ordening - al onze activiteiten uit te voeren vanuit de Schotsestraat. Deze uitzondering geldt niet alleen
voor KDC, maar ook voor Gered Gereedschap en de Voedselbank.
Een dergelijke uitzondering dient te worden aangevraagd via een zogenaamde “aanvraag omgevingsvergunning”.
Deze uitzondering is in 2017 verleend voor een periode van 2 jaar met een optie tot verlenging voor nog eens 2 jaar.
Op 13.11.2021 loopt die termijn af.
Inmiddels hebben we gevraagd de uitzonderingstermijn met 2 jaar te verlengen tot en met 13.11.2023. En dat is
door de gemeente goedgekeurd.
Voor de volledigheid: een aanvraag omgevingsvergunning staat helemaal los van de afspraken met de familie
Vesters over het huren van het pand. We huren nu tot en met 31.08.2021. Jaarlijks wordt het huurcontract met één
jaar verlengd tot het moment dat een van beide partijen dat niet meer wil.
Jaarverslag 2020.
Het jaarverslag over het jaar 2020 is klaar. We zijn - vanwege de subsidie die we ontvangen - verplicht om de
gemeente een exemplaar toe te sturen.
Daarnaast is aan alle politieke partijen van onze gemeente een exemplaar gestuurd en aan voor ons belangrijke
relaties.
Voor onze vrijwilligers is het jaarverslag in te zien via onze website en wel onder de tab “Voor KDC-medewerkers”.
in de nieuwsbrief van 25.02.2021 hebben we al kort teruggeblikt op 2020.

KDC Vrijwilliger in beeld

De Klussen en Diensten Centrale (KDC) is in 2005 opgericht om mensen die niet meer actief
zijn in het arbeidsproces de gelegenheid te geven hun vakmanschap en specifieke vaardigheden
als vrijwilliger in te zetten voor hulpvragers in onze gemeente. Zo gaat hun vakmanschap niet verloren
en blijven zij zich nuttig voelen. Inmiddels is er onder de vlag van KDC een Klussenbank, een Spullenbank,
een Fietsenbank, een Repair Café, een Formulierenbrigade en faciliteert KDC het ANWB Automaatje.
De centrale Balie is hierin de spin in het web van de inmiddels complexe vrijwilligersorganisatie met bijna
100 vrijwilligers.

Berry Pullens is in februari 2020 begonnen bij KDC als baliemedewerker. “Daarnaast geef ik al ruim 7 jaar
computerles aan een bewoner van Eekhof waarbij ik hem geleerd heb te e-mailen op de computer en
tevens zelfstandig de iPad te bedienen”aldus Berry die in zijn overige vrije tijd graag fietstochten maakt,
van de natuur geniet, klusjes in en rond het huis doet, en naar thuiswedstrijden van RKC Waalwijk gaat.
Ook zit hij graag achter de computer en dat past dan weer goed bij het baliewerk bij KDC.
In zijn werkzame leven heeft Berry 46 jaar op een chemische fabriek in Waalwijk gewerkt.
Begonnen als jongste bediende en daar de meeste afdelingen doorlopen zoals het R&D laboratorium, het
applicatielaboratorium, de proeffabriek en begeleiding in de productie- afdeling. In zijn laatste jaren was
Berry verantwoordelijk voor de grondstoffen/monsters van het applicatielaboratorium en het hele
veiligheidsgebeuren.
“Het baliewerk bij KDC bevalt me prima. Het is heel gevarieerd. Er komen aanvragen voor de klussenbank,
ANWB automaatje, het Repair Café, de Formulierenbrigade, de Spullenbank en de Fietsenbank. Ik vind het
fijn om iedereen naar de juiste contacten door te verwijzen.
De samenwerking met verschillende collega’s en de fijne sfeer binnen KDC spreken mij erg aan.
Ik ga elke maandag na afloop met een goed gevoel naar huis. Ik hoop dit nog e en aantal jaren te kunnen
doen” vertelt Berry die aangeeft vrijwilligerswerk te doen omdat hij graag mensen met zijn hulp in welke
vorm dan ook, blij maakt. “ Van de omgang met collega’s geniet ik ook”.
De balie van KDC is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.30 uur tot 12.00 uur 0416-531573.
Op maandag krijg je Berry aan de lijn.
Nieuwe vrijwilliger
Ko Ververs is gestart bij de klussendienst
5 mei gesloten
Er zijn voldoende vrijwilligers beschikbaar die in de meimaand door willen gaan zodat er geen sluiting
is wegens de meivakantie. Alleen op 5 mei zijn we gesloten. In mei zullen we communiceren of er en
zo ja wanneer dan de zomervakantiesluiting
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
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Rob de Bruijn
Wim Muskens
Henk van Komen
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