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NIEUWSBRIEF 4 juni 2022
Voorwoord
Het gaat goed met ons KDC. Het ziet er naar uit dat we komende jaren optimaal onze
vrijwilligersactiviteiten vanuit ons Vrijwilligershuis kunnen blijven uitvoeren. We staan er
financieel goed voor waardoor we blijven kunnen sparen voor het moment dat we naar andere
huisvesting moeten uitzien. We weten ook nog niet wat de economische crisis door de
oorlog in Oekraïne voor gevolgen zal hebben maar het is zeker dat als het nodig is we als KDC met
al haar betrokken en hardwerkende vrijwilligers veel mensen zullen kunnen helpen als dat nodig is.
We gaan proberen om voor onze vrijwilligers en onze afnemers ook in de zomer een vertrouwde
thuisbasis te zijn door al onze activiteiten zonder vakantiesluiting door te laten gaan. Natuurlijk op
vrijwillige basis voor hen die willen en kunnen. Het bestuur wenst allen alvast een fijne zomer toe.
Nieuwe eigenaar Schotsestraat.

Kort geleden is door De Bunte Vastgoed B.V. Zuid uit Breda het eigendom overgenomen van de
familie Vesters van hun panden en hun grond aan de Schotsestraat. Dat betekent dat we nu met een
nieuwe “huurbaas” te maken hebben. Een afvaardiging van ons bestuur heeft recent een
kennismakingsgesprek gehad met Ruud in ‘t Groen (directie Bunte Zuid B.V.).
Ruud heeft aangegeven dat er plannen komen om dit gebied opnieuw te ontwikkelen. Echter deze plannen
zijn nog niet concreet en er moeten nog de nodige vergunningen voor worden aangevraagd en afgegeven.
Kortom het gaat nog wel enkele jaren duren voordat er van een start van nieuwe ontwikkelingen sprake is.
Tot die tijd wil De Bunte ons heel graag als huurder houden. We hebben afgesproken dat we elkaar goed op
de hoogte houden over eventuele ontwikkelingen.
Voor technische aangelegenheden en calamiteiten kunnen we voortaan Bouwservice Lensvelt inschakelen.
Samen met Arno (onze gebouwbeheerder) is er met Kevin Lensvelt al kennisgemaakt.
Zodra zich concrete ontwikkelingen voordoen informeren we iedereen weer.

Nieuwe vrijwilligers.
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Spullenbank blijft dinsdagmiddag open
Zoals bekend is dinsdag (naast de eerste zaterdag van de maand) de enige dag, dat de winkel dankzij
een groepje enthousiaste vrijwilligers ook ‘s middags open is!
In het vroege voorjaar was het tijdens die middaguren erg rustig en terecht werd de vraag gesteld of we
hier wel mee door moesten gaan. Het tij lijkt gelukkig te keren en afgelopen maand wisten steeds meer
klanten ook ‘s middags de weg naar de Spullenbank te vinden.
Fijn voor onze vrijwilligers en hopelijk zet deze trend door!!
Terugblik KDC Cafe 20 mei
We kijken terug op een weer zeer gezellig en succesvol KDC Café. De opkomst was groot en het was al
snel duidelijk dat er even bijgepraat moest worden. Er was geen muziek nodig om stiltes op te vullen.
Op initiatief van Gered Gereedschap zorgde de bitterballenclub weer voor de inmiddels traditionele en
legendarische bitterballen die gretig aftrek vonden.
Ook namens de aanwezige voorzitters Esther van de Donk en Jan Geerts werd er door onze voorzitter
het grote belang van ons goede werk in onze samenleving geduid en dat we blij mogen zijn dat wij in
alle vrijheid en welvaart hulp kunnen en mogen bieden aan onze eigen mensen maar ook de vluchtelingen
uit Oekraïne in onze gemeente.
Na het nodige spraakwater stond er om klokslag kwart over zes een warm en koud buffet klaar dat officieel
door penningmeester Rob de Bruijn werd geopend en dat in een mum van tijd werd omgetoverd tot een
stapel lege schalen.
Gezelligheid kent geen tijd dus toen tegen elf uur de laatste vrijwilligers naar huis rolden kon er terug
gekeken worden op weer een zeer geslaagd KDC Café. De volgende editie is op 16 september dus noteer
die datum alvast in de 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
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