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NIEUWSBRIEF 16-08- 2021
Voorwoord
Een korte nieuwsbrief midden zomer zodat we op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en contact
blijven houden met elkaar.
Er zijn geen ontwikkelingen met betrekking tot de coronamaatregelen en het is nog volop zomer dus
nog relatief rustig. Begin september besluiten we of er weer een KDC Café mogelijk is zodat we elkaar
weer fysiek kunnen treffen. We gaan onderzoeken of het Repair Café weer op kan starten ook in september
en we hebben een besluit genomen aangaande de VOG. (Verklaring Omtrent Gedrag)
Veel leesplezier en blijf voorzichtig.

Geheimhoudingsverklaring en VOG.
Binnen het bestuur hebben we vastgesteld voor welke vrijwilligersfuncties binnen KDC we het nodig vinden
dat er een getekende geheimhoudingsverklaring is en voor welke vrijwilligersfuncties er een VOG (Verklaring
Omtrent het Gedrag) is afgegeven.
We doen dat omdat het belangrijk en soms verplicht is voor het vervullen van een (vrijwilligers-) functie,
waarin wordt gewerkt met (digitale) persoonsgegevens, vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen,
geld of goederen.
Onze cliënten en medevrijwilligers mogen uiteraard van ons verwachten dat we zorgvuldig met alle
gegevens en met elkaar omgaan, maar het is beter (en soms verplicht) als het goed geregeld is.
In het verleden hebben we die documenten niet laten tekenen of aangevraagd. We moeten dus een inhaalslag
gaan maken door eerst te inventariseren bij wie wat ontbreekt en dan die betreffende vrijwilligers daarvoor
te gaan benaderen. De bedoeling is dat in de loop van dit jaar - met behulp van de balie - op te pakken.
Mochten er vragen over zijn dan kun je hiervoor terecht bij onze secretaris.
Spullenbank open op dinsdagmiddag.
We gaan de openingstijden van de Spullenbank uitbreiden! Vanaf 7 september a.s. zijn we ook op de dinsdagmiddag
open.
Op dinsdag zijn onze klanten dus van 9.30 tot 15.00 uur welkom!
De balie blijft voorlopig op dinsdagmiddag gesloten.
Vanaf 7 september is het ook mogelijk om naast de woensdag- en donderdagochtend op dinsdagmorgen
tussen 10.00 en 12.00 uur spullen in te leveren aan de achterzijde van ons KDC gebouw.

Wil Oerlemans nieuwe coördinator Repair café.
Wil Oerlemans wordt onze nieuwe coördinator van het Repair Café. Als bestuur moesten we - nadat
Bert Lonterman had aangegeven dat hij er mee wilde stoppen - op zoek naar een nieuwe coördinator
en zodoende zijn we bij Wil Oerlemans uitgekomen.
Wij zijn erg blij dat Wil deze taak op zich wil nemen.
Om Wil te introduceren drukken we onderstaand het artikel “KDC Vrijwilliger in Beeld” van Wil dat op
30 juni in Duinkoerier stond af.
KDC Vrijwilliger in beeld

De 74 jarige Wil Oerlemans, geboren en getogen in Tilburg, getrouwd en vader van een zoon en een
dochter, is vanaf begin 2019 werkzaam bij het Repair Café.
Wil geeft aan altijd werkzaam geweest te zijn bij KPN Telecom waar hi j diverse afdelingen heeft doorlopen.
Toen hij 54 jaar werd ging het bedrijf reorganiseren en mocht Wil “vrijwillig” met behoud van uitkering
stoppen. “ Dit was zeer tegen mijn zin maar een alternatief was er niet. Ik voelde me nog veel te jong om
me achter de geraniums te aan gaan verschuilen. Aangezien ik al verschillende hobby’s had ben ik die toen
verder uit gaan bouwen” aldus de nog altijd zeer vitale vrijwilliger die onder andere twintig jaar de
technische kant van een wijkblad verzorgd heeft en ruim dertig jaar de decors voor een toneelvereniging
ontworpen en gebouwd heeft. Daarnaast is Wil al 22 jaar lid van een van de grootste carnavalsverenigingen
van Tilburg waar hij speelde in de hofkapel en verantwoordelijk was voor allerlei technische zaken zoals zaal
en gevelversieringen en verlichting.
Ruim vijf jaar geleden is Wil samen met zijn vrouw verhuisd naar Loon op Zand. Om zich ook daar thuis te
voelen werd hij lid van de KBO, waar hij na een korte tijd gevraagd werd om de korte wandelingen te
organiseren. “ Ook ben ik al snel begonnen als verkeersregelaar bij VKR team Loon op Zand. In de
Duinkoerier stond een oproep voor vrijwilligers voor de bouwploeg van de kerstklokkenloop hetgeen
volgens mij goed aansloot bij mijn ervaringen in de decorbouw dus ben ik daar ook begonnen. Ik had
nog een gaatje over in mijn vrije tijd waardoor ik ook ben begonnen bij het Repair Café van de KDC.
Helaas heeft het afgelopen jaar het vrijwilligerswerk door Corona bijna stil gele gen. Omdat ook dat
werk me wel ligt en er bovendien een leuke samenwerking is met prettige collega’s hoop ik dat we daar
weer snel aan de gang kunnen. Want gezien de reparaties die er werden aangemeld toen de wereld nog
normaal was is daar zeker behoefte aan”.

Training Thuisadministratie.
In september en oktober gaan een deel van onze administratie- en postmaatjes en vrijwilligers van de
formulierenbrigade de cursus “Thuisadministratie” volgen. Deze vrijwilligers zijn al actief op het gebied van
administratie voeren en formulieren invullen voor KDC-cliënten, maar om hun kennis te vergroten en om
beter beslagen ten ijs te komen gaan ze deze training volgen.
Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Mochten er onder de vrijwilligers van KDC geïnteresseerden zijn
om in de toekomst ook post- of administratiemaatje of formulierenbrigadier te worden, maar daarvoor eerst
een training willen volgen dan is er nu de kans.
Degene die belangstelling heeft kan contact opnemen met onze secretaris : Wim Muskens
(06 - 3644 9124 of wimmuskens@hetnet.nl)

Repair café weer van start ???
Alle vrijwilligers van het repair café hebben een uitnodiging gekregen om op maandagavond 23 augustus
om 19.30 uur bij elkaar te komen om te overleggen op welke manier we weer kunnen gaan starten met
het repair café zoals we dat als vanouds kennen. Er gelden nog steeds “beperkende maatregelen” i.v.m.
corona en dat moeten we goed met elkaar afstemmen.
Het idee is om in september te starten.
Mocht een repair café vrijwilliger per ongeluk geen uitnodiging hebben gehad, dan bij deze alsnog.

Lantaarns bij de kerk.
Begin juli plaatsten vrijwilligers de gerestaureerde sokkels met lantaarns op de zuilen voor de grote
monumentale kerk in de Hoofdstraat in Kaatsheuvel. Een klus die een paar maanden in beslag nam met veel
handwerk en vakmanschap door ons KDC en het netwerk van onze vrijwilligers.
Het was geen eenvoudige klus om de totaal versleten lantaarns te restaureren. De sokkel zelf was niet zo’n
probleem, maar de lantaarn is van heel dun kopermateriaal. Sjef Vugts: “Zandstralen of zo, dat gaat niet met
dit zachte dunne materiaal, dus hebben we het met een straaltechniek gedaan en geschopeerd. Er zit ook veel
soldeerwerk aan. Daarna is alles gepoedercoat in dezelfde kleur als de nieuwe lantaarnpalen. Het lichte
materiaal vervormde heel gemakkelijk bij alle bewerkingen en het was een hele uitdaging om alles weer in
de juiste vorm te krijgen.” Zaterdagochtend is met hulp van de hoogwerker van Richard alles weer op de zuil
geplaatst en is de verlichting weer aangesloten.
Het was velen al een veel jaren een doorn in het oog, maar nog meer mensen waren gewend aan de volledig
verpauperde sokkels en lantaarns. Oud-koster Jan Elshout, die 55-60 geleden als koster begon, kan zich niet
herinneren dat de lampen ooit gebrand hebben. Mogelijk al 60-80 jaren níet dus! Hij kon ook niet vertellen,
waar een schakelaar te vinden is om de lampen aan te schakelen.
“ Met de Klussen- en Dienstencentrale (KDC) en de enthousiaste vrijwilligers zoals Sjef Vugts was het fijn
werken, want hij mobiliseerde Johan Alessie en Richard Kemmeren voor hun bijdrage. Nellie en Mari van
de Sint Janskerk stonden steeds klaar met eigen gemaakte worstenbrood en een bakkie koffie. Alles bij
elkaar was het heel leuk om te doen”aldus centrum manager Wim Aussems die zorgde voor de coördinatie
en de financiering.

Nieuwe vrijwilliger
Lia Vissere voor de balie ( Lia is terug van weggeweest !!)

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 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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