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NIEUWSBRIEF 10-september 2021 
 

Voorwoord 
 Corona is nog niet voorbij maar bijna alle KDC activiteiten zijn weer 100% aan de slag. We blijven  

voorzichtig en zolang het RIVM ons adviseert om 1,5 m afstand te houden blijven we dat ook doen.  
Zodra deze maatregel komt te vervallen gaan we helemaal terug naar normaal en is er ook weer 

ruimte bijvoorbeeld om een KDC Café te organiseren.  

Nieuw in de nieuwsbrief is de kalender die laat zien wat er allemaal nog meer in ons Vrijwilligershuis  

wordt georganiseerd. Veel leesplezier. 

   
  Algemene Voorwaarden Spullenbank 
  Er zijn algemene voorwaarden geformuleerd voor de Spullenbank die door het bestuur zijn geaccordeerd  

en in de loop van deze maand op de website worden geplaatst. Het zijn een soort spelregels waar we ons  
als Spullenbank aan houden maar waar ook de klanten zich aan moeten houden zodat er bij meningsverschillen  
een wettelijke basis is waar we op terug kunnen vallen. Komt (bijna) nooit voor maar elke verkopende winkel  

heeft voor het geval dat deze voorwaarden en wij nu ook.  
 

Klussen altijd via de balie uitvoeren 
Als vrijwilliger bij de Klussenbank maak je wel eens mee dat nadat je een klus hebt uitgevoerd die per mail 
via de balie is binnen gekomen, je rechtstreeks benaderd wordt. Zonder tussenkomst van de balie ga je dan  

aan de slag om die mensen te helpen. En dat mag dus niet. Dat is namelijk niet volgens de spelregels en  
procedures die we hebben vastgesteld en afgesproken.  
De procedure is dat je dan die hulpvrager er op moet wijzen dat hij/zij de klus bij de balie aanmeldt en  

aangeeft dat jij die klus wil doen. Dan komt deze klus via de balie per mail binnen en is deze niet alleen 
geregistreerd maar ben je ook verzekerd en ben je conform de spelregels bezig. 

Dus klussen moeten altijd eerst bij de balie worden geregistreerd en daarna ga je pas aan de slag als je het 
opdrachtformulier via de balie per mail hebt gekregen. Mis je dat een keer dan meld je de klus alsnog aan  
want het is voor KDC belangrijks als subsidieontvanger dat alle klussen worden geregistreerd.  
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Kalender Vrijwilligershuis september-oktober 2021 
 
  02 september Repair Café   19.00 – 21.00 groene zaal en werkplaats 

  06 september KDC Bestuursvergadering 13.30 – 15.30 groene zaal 
  07 september SOL bestuursvergadering 19.30 – 22.00 groene zaal 
  09 september Overleg SOL-Gemeente  10.00 – 11.30  groene zaal 

  16 september Repair Café   14.00 – 16.00 groene zaal en werkplaats 
 

  04 oktober Fietscursus VVN  13.00 – 15.00 groene zaal 
  04 oktober KDC bestuursvergadering 13.30 – 15.30 bibliotheek 
  05 oktober Training thuisadministratie 13.00 – 16.00 groene zaal 

  07 oktober AED cursus   13.30 – 16.30 groene zaal 
  07 oktober Repair Café   19.00 – 21.00 groene bzaal en werkplaats 
  11 oktober Opfriscursus VVN  13.00 – 15.00 groene zaal 

  12 oktober Training thuisadministratie 13.30 – 15.30 groene zaal 
  18 oktober Opfriscursus VVN  13.00 – 15.00 groene zaal 

  19 oktober Training thuisadministratie 13.30 – 15.30 groene zaal 
  21 oktober Repair Cafe   14.00 – 16.00 groene zaal en werkplaats 
  25 oktober Opfriscursus VVN  13.00 – 15.00 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.  

 
 

 

   
   

AED cursus 

 
Op donderdagmiddag 7 oktober wordt er in ons KDC gebouw een AED cursus gegeven voor  

de vrijwilligers, die zich daarvoor eerder hebben opgegeven. In totaal waren dat 10 personen,  
waaronder ook vrijwilligers van de Voedselbank en Gered Gereedschap!  
De cursus begint om 13.30 uur en wordt gegeven door een bevoegd instructeur. Verwachte  

eindtijd 16.30 uur. De deelnemers krijgen na afloop een certificaat! 
Zo hopen we in ons gebouw genoeg mensen te hebben, die het AED apparaat kunnen gebruiken  
als het onverhoopt nodig zou zijn!  

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Zeer succesvolle herstart van het Reguliere Repair Café.  

Na een periode van precies anderhalf jaar is het reguliere café eindelijk weer van start gegaan.  
De laatste reguliere repair café bijeenkomsten waren op 18.02.2020 in Loon op Zand en op 05.03.2020 in 
Kaatsheuvel.Tussentijds - toen de lock down dat toeliet - zijn er wel reparatie afspraken gemaakt. Dat hield  

in dat klanten uitsluitend op afspraak via de balie met hun kapotte spullen langs konden komen. Daar was  
zeker behoefte aan. In de periode van oktober tot en met december 2020 hebben we 26 reparaties op afspraak 

uitgevoerd. En in de periode van april tot en met juni 2021 waren dat er zelfs 71 !!  
Er gaat echter niets boven het echte repair café. 
Maar voor het zover was zijn eerst alle repair café vrijwilligers uitgenodigd om met elkaar te bespreken onder  

welke condities we konden starten. Bijna iedereen was aanwezig. De belangrijkste afspraken die we maakten  
zijn dat we klanten en reparateurs apart houden en dat we geen koffie schenken voor onze klanten. Hiermee  
kunnen we de 1,5 meter veel beter naleven en houden we de bezoektijd zo kort mogelijk.  

Op 2 september was het eindelijk dan zover. In een goed opgeruimde ruimte konden we met in totaal 11  
vrijwilligers van start. En gelukkig was het de eerste keer niet zo erg druk. Dat gaf ons de mogelijkheid om er  

op een rustige manier weer in te komen. Uiteraard kon niet alles worden gemaakt; want sommi ge spullen zijn  
echt kapot. Maar het was een lust voor het oog om te zien hoe fanatiek iedereen weer aan de slag ging en hoe  
de vrijwilligers elkaar met raad en daad bijstonden om spullen toch gerepareerd te krijgen.  

De repair cafébijeenkomsten zijn zoals vanouds in Kaatsheuvel op de eerste donderdagavond en op de derde 
donderdagmiddag. In Loon op Zand op de derde dinsdagavond. Zegt het voort ….  

 

 
   
 

 

 
 



 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Gerrie Couwenberg Vrijwilligers begeleidster 
Bijna 100 vrijwilligers zijn wekelijks aan de slag bij een van de activiteiten van KDC in onze  

gemeente. 
Gerrie Couwenberg is al enige tijd actief als vrijwilligers begeleidster en dat brengen we graag  
nogmaals onder de aandacht want Gerrie heeft enige tijd in de lappenmand gezeten en is nu  

bijna hersteld van een knieoperatie.  
De taak van Gerrie is om er (mede) voor te zorgen dat iedere vrijwilliger van KDC zijn / haar  

vrijwilligerswerk zo goed mogelijk en met veel plezier kan (blijven) doen. 
Dat begint bij nieuwe vrijwilligers met het maken en vastleggen van goede afspraken en het regelen  
van formaliteiten. Bijvoorbeeld het maken van een vrijwilligersovereenkomst, een eventuele  

geheimhoudingsverklaring, een VOG, een KDC-pasje etc. Vervolgens samen met de clustercoördinator  
een inwerkprogramma maken en dat na enige tijd ook evalueren en waar nodig met elkaar bijsturen.  
Ook is Gerrie beschikbaar voor coördinatoren en/of  vrijwilligers als er andere zaken - bijvoorbeeld  

wanneer er signalen van onvrede zijn - besproken moeten worden. Ze kan dan als bemiddelaar mensen  
weer dichter bij elkaar brengen.  

Gerrie ondersteunt als vrijwilligers begeleidster de KDC-vrijwilligers waar nodig en is daarbij de linking pin  
tussen uitvoering van het vrijwilligerswerk en het bestuur. “ Op deze manier is er alle aandacht voor de  
grote club KDC vrijwilligers en dat verdienen zij ook” aldus Gerrie, die veel ervaring heeft met het bemiddelen  

en begeleiden van mensen die in een probleemsituatie verzeild zijn geraakt. 
In haar werkzame leven was Gerrie pathologisch analist en KAM medewerkster (Kwaliteitszorg-Arbo-Milieu)  
bij het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg.  

Gerrie heeft op eredivisie niveau handbal gespeeld en is daarna als trainer in de 2e divisie werkzaam geweest.  
“Handbal is altijd mijn uitlaatklep geweest en ook nu nog vind ik het belangrijk om te sporten voor een gezond 

lichaam “ geeft Gerrie aan. Naast het Nordic wandelen bij KBO is zij ook nog actief in de KBO werkgroep 
contactmaatje. Ook daar weer de inzet van Gerrie voor het welbevinden van medemensen. Met recht een zeer 
betrokken vrijwilliger. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
 

Nieuwe vrijwilligers 
 

   

 
 

Chauffeurs gezocht 
 

 
 
We zoeken chauffeurs die met een aanhanger kunnen rijden. Je haalt spullen op van aanbieders  
of brengt spullen weg naar “klanten” van de Spullenbank. Ook moeten er regelmatig ritjes naar de  

milieustraat gemaakt worden. Al deze werkzaamheden doe je samen met1 of meerdere vri jwilligers. 
Hiervoor maak je gebruik van de aanhanger van de Spullenbank. Wel willen gebruik maken van jouw  

auto waarbij de gemaakte km’s worden vergoed. 
 

 

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  bestuurslid  Spullenbank en Fietsenbank 
Ad Verberne  bestuurslid  Klussen- en dienstenbank en Balie 
Rob de Bruijn  penningmeester Beheer gebouw en financiën 

Wim Muskens  secretaris  Repair Café, Formulierenbrigade en secretariaat 
Henk van Komen voorzitter  Communicatie en PR 

 
 
   

   

mailto:bestuur@kdc-loz.nl
mailto:bestuur@kdc-loz.nl

