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NIEUWSBRIEF 14 februari 2022
Voorwoord
Beter laat dan nooit maar nog de allerbeste wensen voor dit nieuwe jaar 2022. Het belooft een mooi
jaar te worden niet zonder corona maar hopelijk wel zonder lockdown en meer vrijheid.
KDC is zonder al te veel kleerscheuren de coronatijd doorgekomen. Veel van onze vrijwilligers hebben
altijd al doorgewerkt als klusser, in de winkel of bijvoorbeeld het opknappen van een fiets. Bikkels die
zich niet uit het veld laten slaan door een virus of andere rus.
Op dit moment zijn alle activiteiten weer aan de gang maar altijd met gepaste maatregelen en de RIVM
regels in acht nemend. We hadden het ook weer nodig na een lange periode van corona gejojo en soms
lang stil zitten en dat zit niet in de aard van de KDC vrijwilliger.
Het bestuur heeft zeker niet stil gezeten want er is hard gewerkt aan de nieuwe website, het jaarverslag en
de aansturing van onze grote KDC vrijwilligersorganisatie in coronatijd. Vandaar dat we er nog steeds goed
voor staan en een goed jaar tegemoet kunnen zien met hopelijk snel weer een KDC Café zodat we elkaar
weer eens onder een goed glas in de ogen kunnen kijken.

ANWB AutoMaatje
Proficiat! Op 11 januari drie jaar geleden was de eerste rit van ANWB AutoMaatje Loon op Zand.

Wij mogen trots zijn op wat we samen bereikt hebben en ook trots op de potentie die er nog in het
concept zit voor de toekomst. We moeten rekening blijven houden met maatregelen die nodig zijn
om verspreiding van het coronavirus te beperken.
Veel van de bijna 200 inwoners die als deelnemer ingeschreven staan bij ANWB AutoMaatje Loon op Zand
behoren tot de kwetsbaren. Diverse bestemming van ritten zijn op dit moment gesloten, activiteiten afgelast.
Reden ook om de ‘festiviteiten’ bij 3 jaar AutoMaatje nog even uit te stellen.
Nadat er weer veel meer mag en de reactie van de landelijke ANWB daarop, plannen we de bedachte
jubileum activiteiten in. We willen graag AutoMaatje bij diverse doelgroepen in de picture zetten. En natuurlijk
onze waardering en trots uiten naar vrijwilligers, chauffeurs en onze AutoMaatje partners. We houden jullie
op de hoogte.

Terugblik op 2021.
Het jaar 2021 was het tweede “coronajaar”. Dat wil zeggen dat we tijdens de lock-downs tijdelijk
onze deuren hebben moeten sluiten of dat inloop niet mogelijk was en we tijdelijk op afspraak hebben
gewerkt bij de formulierenbrigade en het repair cafe.
Als vrijwilliger van KDC hebben we niet altijd ons vrijwilligerswerk kunnen doen zoals we dat graag wilden.
Daarnaast was het ook niet mogelijk om elkaar in grotere groepen te treffen. Het KDC-café hebben we in
2021 helaas niet kunnen doen.
Cijfermatig gezien hebben we het heel aardig gedaan. Beter dan in 2020: het eerste coronajaar.
Maar uiteraard minder dan in 2019. Het jaarverslag met alle gegevens over 2021 wordt nog gemaakt en
komt later dit jaar beschikbaar.
Vooruitlopend daarop kunnen we t.o.v. het vorig jaar het volgende alvast melden.
- Het aantal vrijwilligers is constant gebleven; slechte enkele opzeggingen, maar ook niet veel
nieuwe vrijwilligers.
- Het aantal aangevraagde ANWB-AutoMaatje ritten is fors toegenomen.
- Bij de klussenbank zagen we meer nieuwe klanten, een gelijkblijvend aantal eenmalige klussen
en een stijgend aantal structurele klussen.
- Al met al dus ook drukker bij de balie. Ook door het maken van reparatie afspraken voor het repair
café.
- Het aantal formulieren dat de formulierenbrigade heeft ingevuld is gehalveerd.
- De fietsenbank heeft minder fietsen kunnen uitleveren. De reparatielocatie in Loon op Zand is
inmiddels helemaal overgebracht naar Kaatsheuvel.
- Het repair café kon lang niet worden georganiseerd. Omdat we ook reparaties op afspraak hebben
gedaan is het aantal reparaties ruim meer dan in 2020, maar lang niet van het gebruikelijke niveau.
- De spullenbank heeft ondanks dat die een periode helemaal dicht was een heel goed 2021 gedraaid
met een niet eerder gerealiseerde omzet.
Kortom : we hebben het heel goed gedaan !!!

Signaalfunctie KDC-vrijwilliger.
Als KDC-vrijwilliger kom je regelmatig op diverse plekken in contact met mensen die een beroep
doen op één van de diensten van KDC.
Zodoende merk je soms dat er meer aan de hand is dan de vraag die klant stelt. Dat kan zich op
allerlei gebieden voordoen, ook op zaken waar wij als KDC niets of weinig te bieden hebben.
Zeker in deze lastige coronatijd lijkt het erop dat meer mensen het “moeilijk” hebben.
Het is dus van belang dat dit (tijdig) gesignaleerd wordt.
En daarvoor doen we een beroep op alle vrijwilligers van KDC.
Bespreek met de klant wat je signaleert en wijs hem/haar op de mogelijkheid om hiervoor binnen
te lopen bij het inloopspreekuur van de wijkteams of contact op te nemen met het zorgloket via
telefoon: 0416-289247 of het contactformulier op de website van de gemeente:
www.loonopzand.nl/zorgloket

CARNAVALSSLUITING.
Tijdens de Carnavalsweek is KDC gesloten.
Dat wil zeggen dat van maandag 28 februari 2022 tot en met zaterdag 5 maart 2022 zowel de balie als de
spullenbank gesloten zijn.
De gebruikelijke openstelling van de spullenbank op de eerste zaterdag van de maand - 5 maart 2022 - vervalt ook.
De inloop voor de formulierenbrigade van maandag 28 februari 2022 en het repair café van donderdagavond 4
maart 2022 gaan ook niet door.
Op maandag 7 maart zijn we weer voor u klaar.

Nieuwe vrijwilligers.
Ritchie Flack
Ike de Vries

Klussendienst
Repair café

Kalender Vrijwilligershuis februari-maart 2022
17 februari
17 februari
18 februari
24 februari
08 maart
10 maart
11 maart
17 maart
17 maart
21 maart
24 maart
28 maart
31 maart

Repair café
ROC
SOL ALV
ROC
Bestuur KDC
ROC
Gered Gereedschap
Repair café
ROC
VVN Opfriscursus
ROC
VVN Opfriscursus
ROC

14.00 - 16.00 uur
13.00 - 17.00 uur
19.00 – 22.00 uur
13.00 - 17.00 uur
19.30 - 21.30 uur
13.00 - 17.00 uur
15.30 – 19.30 uur
14.00 - 16.00 uur
13.00 - 17.00 uur
13.00 - 16.00 uur
13.00 - 17.00 uur
13.00 - 16.00 uur
13.00 - 17.00 uur

groene zaal en werkplaats
groene zaal
groene zaal
groene zaal
groene zaal
groene zaal
groene zaal
groene zaal en werkplaats
groene zaal
groene zaal
groene zaal
groene zaal
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.
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
Ad Verberne
Rob de Bruijn
Wim Muskens
Henk van Komen

bestuurslid
bestuurslid
penningmeester
secretaris
voorzitter

Spullenbank en Fietsenbank
Klussen- en dienstenbank en Balie
Beheer gebouw en financiën
Repair Café, Formulierenbrigade en secretariaat
Communicatie en PR

