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NIEUWSBRIEF 31-03- 2021 
 

Voorwoord 
 

Inmiddels zijn al onze KDC activiteiten opgestart op afspraak en dat loopt goed. Het loopt nog geen 
storm maar dat was ook niet te verwachten in deze coronatijd. Bovendien moet het nog bij een 

breder publiek bekend worden dat we open zijn op afspraak.  Onze vrijwilligers zijn blij en 
enthousiast dat zij (voorzichtig) weer aan de slag mogen. Nog een paar maandjes dan zijn we 

allemaal gevaccineerd en kan er weer veel meer. Tot dan blijf gezond en doe voorzichtig maar blijf  
actief.  

 

Spullenbank: 
We blijven open op maandag t/m donderdagochtend vanaf 9.30 uur tot 12.00 uur en de eerste zaterdag  
van de maand van 10.00 tot 16.00 uur. 

Op afspraak kan er gewinkeld worden en mondkapje en 1,5 meter afstand blijft verplicht.  
 

Inleveren spullen. 
Spullen inleveren kan weer: 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 open op dezelfde uren dat de spullenbank open is: de normale openingstijden. Eigenlijk 
betekent het dat we weer 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 zijn weer 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 vraag 
naar fietsen neemt weer iets toe.  

 
 
ANWB Automaatje en Formulierenbrigade 

Via de balie kunnen er voor beide activiteiten afspraken worden gemaakt. 
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Repair Cafe 

 
Ook het repair café is weer gestart.  

We gaan er van uit dat het nog wel even gaat duren voordat we weer een “normaal” repair  
café kunnen houden en dat er dus voorlopig alleen reparaties op afspraak mogelijk zijn.  
Om die reden hebben we eerst de vrijwilligers van het repair café, die het laatste kwartaal van  

vorig jaar al reparaties op afspraak hebben verricht, uitgenodigd om de ervaringen opgedaan in  
die periode met elkaar te delen. Daar zijn enkele voorstellen uit voortgekomen die we nu meenemen.  

Bijv. uitbreiding van soorten reparaties met computers / laptops en naaiwerk.  
Er kunnen nu dus weer reparaties-afspraken worden gemaakt. We zijn benieuwd of het (opnieuw)  
gaat lopen. Het zal zeker weer enige gewenningstijd vragen.  

   
  Klussenbank 
  De balie neemt ook weer klussen aan en er zijn een aantal klussers die nog steeds of opnieuw  

  aan 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.  

   
Nieuwe vrijwilliger    Ko Ververs  (Klussenbank) 
 

  KDC Vrijwilliger in beeld 
   

   
 

Charlotte van Wanrooij is vanaf begin 2019 vrijwilligster bij de Spullenbank.  
Haar werkzaamheden bestaan uit bezoekers te woord staan, geprijsde spullen in de  
winkel uitstallen, spellen en puzzels mee uitzoeken en controleren en als dat nodig is  

ook kassa draaien. De nu 53 jarige Charlotte was in haar werkzame leven  
ondersteuner-activiteitenbegeleidster bij de Eekhof en deed dat met groot plezier.  

Het vele vrijwilligerswerk zorgt er voor dat ze haar vrije tijd zinvol kan invullen en  
tegelijkertijd een steentje kan bijdragen aan een duurzame en zorgzame samenleving.  
“ Wat het vrijwilligerswerk zo leuk maakt is het plezier om met andere vrijwillligers  

samen te werken en bezoekers van de Spullenbank te verblijden met oude en vrij  
nieuwe spullen voor een appel en een kwatta” aldus Charlotte die op allerlei fronten actief is.  
Naast het vrijwilligerswerk bij de Spullenbank en het matchen voor ANWB Automaatje is  

Charlotte ook nog actief bij de Geheugenwerkplaats (geheugentraining) ,  
Contour de Twern (buurtwerk), de Educatieve boerderij, buurthuis Pannenhoef (facebookpagina)  

en zet zij zich in als collectant voor de nierstichting en draagt ze haar steentje bij aan de  
organisatie van de dorpsquiz. 
Deze hele bezige heeft ook nog tijd voor haar 13 poezen, is graag creatief bezig met  

bijvoorbeeld het pimpen van sleutelhangers, maakt deel uit van een eigen carnavalsclubje en  
gaat graag uit met vrienden naar evenementen, Indonesische pasar malams en terras.  

Nu met corona wordt er meer gewandeld als anders en is er meer tijd om naar muziek  
te luisteren. Lekker ontspannen na een drukke vrijwilligersweek.  

 


