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NIEUWSBRIEF 29 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 werd 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 :
Donderdag 5 mei
Donderdag 26 mei
Dinsdag 6 juni

= Bevrijdingsdag
= Hemelvaartsdag
= 2e Pinksterdag

Oekraïne
Toen bekend werd dat er in de voormalige Theresiaschool mensen uit Oekraïne zouden komen
wonen, werd er meteen vanuit de gemeente een beroep op ons gedaan.
Er waren veel spullen nodig en de vraag was of wij daarbij konden helpen.
Vanuit de Spullenbank zijn er toen 2 volle aanhangwagens bij de Theresiaschool afgeleverd:
dressoirs, bureaustoelen, lampen, huishoudelijke apparaten, baby- en kinderspullen, kortom van alles wat!
Ook was er behoefte aan fietsen, dus de vrijwilligers van de Fietsenbank hebben voor 8 damesen 4 kinderfietsen gezorgd.
Bovendien heeft elke bewoner van de Theresiaschool een bon gekregen, waarmee ze in onze winkel
3 setjes kleding, een paar schoenen en een jas kunnen uitzoeken.
Fijn dat we als KDC deze mensen zo kunnen helpen!!

Hulp bij onderdak Oekraïners in Theresia school
Dankwoordje van projectteam
Dank voor jullie hulp als bestuur en 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 hobbyfotograag prachtig nieuwe foto’s kunnen aanleveren zodat de
website een goed beeld geeft van ons KDC.

Voortaan ook weer inloop op woensdagochtend bij de Formulieren Brigade.

Vanaf woensdag 4 mei 2022 is het ook weer mogelijk om zonder afspraak op iedere woensdagochtend
tussen 9.30 en 11.30 uur binnen te lopen voor het invullen van een formulier.
Rob Klijn is bereid gevonden om dan stand by te staan voor het invullen van formulieren.
Dat betekent dus dat inloop zonder afspraak op iedere maandagochtend en iedere woensdagochtend
tussen 9.30 en 11.30 uur mogelijk is.
Komt een klant deze tijd niet uit dan kan via de balie een afspraak maken voor een tijdstip dat wel schikt.

KDC Café 20 mei
Zoals in de nieuwsbrief 3 april en in het voorwoord al is aangekondigd, is er weer een KDC Café op
vrijdag 20 mei a.s.
We beginnen vanaf 16.00 uur met de gebruikelijke koffie met zodat we daarna op tijd met het
eigenlijk overbodige spraakwater kunnen beginnen. We hebben elkaar veel te vertellen en ook het
bestuur zal deze gelegenheid aangrijpen om wat mededelingen te doen slechts ter ondersteuning
van de feestvreugde natuurlijk.
Wellicht dat we nog op een bitterbal getrakteerd worden maar in ieder geval hebben we voor de
hongerigen onder ons een buffet vanaf ongeveer 18.00 uur.
Natuurlijk zijn ook de vrijwilligers van de Voedselbank en Gered Gereedschap van harte welkom.

Voor de organisatie is het belangrijk om te weten op hoeveel mensen we kunnen
rekenen, dus meld je aan bij de balie.
Doorgeven kan uiterlijk tot en met donderdag 12 mei.

KDC draait een goed eerste kwartaal van 2022.
Vanwege de corona zijn we dit jaar gestart met een algehele sluiting van KDC; alle activiteiten
lagen stil. Met ingang van 15 januari 2022 werden de eerste versoepelingen doorgevoerd en
vervolgens zijn stapsgewijs alle maatregelen ingetrokken zodat we vanaf 25 februari 2022 weer
volledig operationeel mochten zijn.
Ondanks deze coronamaatregelen in het eerste kwartaal hebben we het weer goed gedaan.
Een greep uit de kwartaalcijfers:
- Ons vrijwilligersbestand is op peil gebleven; zelfs met 2 toegenomen.
- Het aantal geregistreerde ritten voor ANWB-AutoMaatje lag ruim boven de 200.
- Voor de klussenbank meldde zich een 25-tal nieuwe klanten.
- Het aantal uitgevoerde klussen lag ruim boven de 200.
- Opvallend is dat ongeveer 2/3 van de klussen uit structurele klussen (bijv. tuinonderhoud of
administratie) bestaat en 1/3 uit incidentele klussen.
- De formulierenbrigade vulde een 25-tal formulieren in van sterk uiteenlopende aard.
- De fietsenbank leverde zelfs 32 !! fietsen uit (net zoveel als er werden opgeknapt).
- Het repair café kwam “slechts” tot 5 zittingen waarin een 50-tal reparaties werden aangeboden.
- De spullenbank draaide weer als een tierelier; het was regelmatig druk en de omzet was goed.
Onze conclusie is dat - na alle coronamaatregelen - de inwoners van Loon op Zand ons zeker niet
vergeten zijn en op alle fronten weer een stevig beroep op ons doen.

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
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Henk van Komen

bestuurslid
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