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NIEUWSBRIEF 3 april 2022 

Voorwoord 
   
  Corona lijkt voorbij en er is weer ruimte om elkaar te ontmoeten zonder allerlei beperkende  

maatregelen. Dat geldt ook voor de activiteiten in ons Vrijwilligershuis maar we blijven wel voorzichtig  
in deze nieuwe normaal want corona is nog niet weg. 
De situatie in Oekraïne komt er voor in de plaats en er wordt dan ook terecht een beroep op ons gedaan  
om ons steentje bij te dragen waar dat kan en dat doen we ook. 
Gelukkig kan het KDC Café weer georganiseerd worden zodat we elkaar weer eens wat dieper in de ogen  
kunnen kijken onder het genot van een hapje en een drankje in ons eigen Vrijwilligershuis. 
Ondanks corona hebben we het als KDC met al haar activiteiten helemaal niet slecht gedaan en dat beeld  
leggen we deze maand vast in het jaarverslag 2021 dat op onze nieuwe website gepubliceerd gaat worden. 
Veel leesplezier en noteer 20 mei in de agenda want dan is het KDC Café. 

 
  ANWB AutoMaatje 
 

                         

  Op donderdagmiddag 28 april om twee uur wordt er een bijeenkomst georganiseerd in de Groene Zaal     
                           van het Vrijwilligershuis voor alle vrijwilligers van Automaatje en alle Baliemedewerkers van KDC.  

Onder het genot van een kopje koffie/thee met wat lekkers maken baliemedewerkers en automaatje 
 vrijwilligers nader kennis en wordt er bekeken hoe alles verloopt en of er zaken voor verbetering vatbaar 
zijn. Maar bovenal ook om elkaar na de Corona weer eens te ontmoeten. Mooi ook om te kunnen melden dat de 
vergoeding per km iets verhoogd is om tegemoet te komen aan de hoge brandstofprijzen. 

 

KDC is gesloten op:   
 

Dinsdag 18 april               = 2e Paasdag 
Woensdag 27 april          = Koningsdag 
Donderdag 5 mei             = Bevrijdingsdag 
Donderdag 26 mei          = Hemelvaartsdag 
Dinsdag 6 juni                  = 2e Pinksterdag 
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Hulp bij onderdak Oekraïners in Theresia school: dankwoordje van projectteam 
 
Dank voor jullie hulp als bestuur en die van de KDC-vrijwilligers tot nu toe voor de inrichting van de  
voormalige Theresia school. Vele handen maken licht werk en zorgen er in dit geval voor dat we de vluchtelingen 
uit Oekraïne binnenkort goed onderdak kunnen bieden en een warm welkom in onze gemeente kunnen geven. 
Dank ook voor het meedenken en organiseren voor en van de ondersteuning die er nog nodig is zodra ze hier zijn. 
Zowel voor degenen die in de Theresia school gaan wonen, als degenen die bij inwoners onderdak vonden / vinden. 
 
Groetjes, Joyce, Petra, Margreet, Simone.  Namens Projectteam en crisisteam Publiek Zorg 

 
 Website vernieuwd 

 
Onze nieuwe website is  sinds 10 maart in de lucht en hij ziet er fantastisch uit. Moderne look en  
gebruiksvriendelijk voor bezoekers en onderhoud. Dit prachtige resultaat is mede tot stand gekomen  
dankzij Twostep Websites & Marketing gevestigd aan het Anton Pieck plein in Kaatsheuvel.  
We hebben dankzij een bevriend hobbyfotograaf prachtig nieuwe foto’s kunnen aanleveren zodat de 
website een goed beeld geeft van ons KDC.   
 

 
 

Kalender Vrijwilligershuis april 2022 
 
Donderdag 7 april  Repair Café   19.00 - 21.00 uur groene zaal 
Donderdag 21 april  Repair Café   14.00 -16.00 uur groene zaal 
Dinsdag  26 april  Bestuur    19.00 - 20.00 uur groene zaal 
Dinsdag  26 april  Bestuur + coördinatoren 20.00 - 21.30 uur groene zaal 
Donderdag 28 april  ANWB-AutoMaatje  14.00 - 17.00 uur 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. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

     
    
       

          
 

   
 
Coronamaatregelen ten einde 
Maar we blijven voorzichtig en sommige maatregelen blijven handig in gebruik 
Balie   : de plexiglas afscheidingswanden laten we staan.  
Spullenbank  : de plexiglas afscheidingswand bij de kassa laten we staan 

     : winkelen blijft alleen met een mandje 
     : route door de groene zaal, tenzij de groene zaal voor iets anders wordt gebruikt 

Formulierenbrigade : op afspraak en op inloop 
    : de plexiglas afscheidingswand in de formulierenkamer laten we staan 

Repair  café  : bezoekers laten we weer toe in de reparatieruimte 
     : aan bezoekers bieden we in Kaatsheuvel weer koffie aan  

Klussenbank  : geen wijzigingen (klusser bepaalt zelf) 
Fietsenbank  : geen wijzigingen (vrijwilligers bepalen zelf) 
Aan onze klanten bieden we vanaf april weer koffie aan in de groene zaal. 
 
KDC-café 
Op vrijdag 20 mei is er weer een KDC-café in ons vertrouwde Vrijwilligershuis. Vanaf 16.00 uur zijn alle  
vrijwilligers van het Vrijwilligershuis welkom. Noteer deze datum alvast in je agenda !!  
 
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 
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