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NIEUWSBRIEF 30 september 2022 

Voorwoord 
  Niet alleen steekt corona weer de kop op in het najaar maar ook de energiecrisis ten gevolge van de  

oorlog in Oekraïne zal bij veel huishoudens maar ook bij KDC problemen op gaan leveren. Het bestuur  
doet dan ook in deze nieuwsbrief een oproep om mee te denken over energiebesparende maatregelen. 
Al eerder hebben we gevraagd om op elkaar te letten in deze moeilijke tijd zodat we als dat nodig is de  
helpende hand kunnen bieden. Vind je dat moeilijk neem dan contact op met onze vertrouwensvrouw  
Gerrie of een van de bestuursleden. 
Er was weer een gezellig KDC Café en het volgende is al gepland zodat we in contact blijven maar wel met de  
oproep om ook onze vrijwilligers die (bijna) nooit aanwezig zijn (om wat voor reden dan ook) nadrukkelijk uit te 
nodigen. De komende tijd zullen we wat meer in het nieuws komen omdat we enerzijds onze vrijwilligers en 
activiteiten bekender willen maken en anderzijds meer vrijwilligers willen werven zodat we nog meer kunnen 
betekenen voor onze lokale samenleving.  
 
 
Werkafspraken repair café. 
De werkafspraken die gelden voor het repair café zijn onlangs op papier gezet. Dat is gebeurd in overleg met  
het bestuur, met onze coördinator van het repair café en met enkele ervaren vrijwilligers van het repair café. 
Vervolgens zijn deze afspraken in een bijeenkomst met de vrijwilligers van het repair café besproken. 
 
De redenen om de - over het algemeen bestaande - werkafspraken vast te leggen zijn de volgende: 
- We hebben steeds (veel) nieuwe vrijwilligers en dan is een dergelijk document handig om iemand 

 “in te werken”. 
- Het is vooral in Kaatsheuvel vaak erg druk en dan helpen goede werkafspraken die iedereen kent en  

naleeft om een vlottere doorstroming te bewerkstelligen. 
- Misverstanden - zeker onder de vrijwilligers - te voorkomen. 
- En op deze manier worden onze afspraken niet vergeten. 

 
Naast alle vrijwilligers van het repair café hebben ook al onze coördinatoren deze werkafspraken ontvangen. 
Mochten meer vrijwilligers hiervoor belangstelling hebben dan kun je de werkafspraken opvragen via het 
bestuur : bestuur@kdc-loz.nl 
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Energiebesparende maatregelen. 
Het bestuur roept allen op om mee te denken over energie besparende maatregelen en ook meer bewust met 
energiegebruik in ons KDC gebouw om te gaan. Lampen uit in ruimten die niet in gebruik zijn en de verwarming  
op tijd lager zetten zijn voor de hand liggende zaken maar wellicht zijn we in staat om  nog meer energie  
besparende maatregelen te bedenken. Mail naar bestuur@kdc-loz.nl 
 

 
Kinderboerderij en speeltuin bij Park Vossenberg. 
Het bestuur was op zoek naar een leuk project voor oude en nieuwe vrijwilligers van KDC en stuitte daarbij  
op  een project bij Park Vossenberg. In het park achter de Vossenberg en dus achter de kapel is er een  
dierenweide en zijn er speeltoestellen gepland. Natuurlijk ligt de focus op de zorg voor de bewoners van Park 
Vossenberg maar dat betekent wel dat de realisatie van de dierenweide en de speeltoestellen in het park op  
zich laten wachten. KDC zou graag in samenwerking met de Vossenberg dit project willen realiseren met oude  
en nieuwe vrijwilligers en natuurlijk de broodnodige sponsoren. 
Het bestuur doet dan ook een oproep via deze nieuwsbrief aan de huidige vrijwilligers van KDC die belangstelling 
hebben om op een of andere manier een bijdrage aan dit project willen leveren. 
Het gaat in eerste instantie om een drietal werkgroepen die de realisatie gaat voorbereiden. Het betreft dan  
de inrichting en realisatie van de dierenweide, de exploitatie en beheer van de dierenweide en de financiering  
van de dierenweide.  
In fase 2 of in een apart project gaan we kijken naar de speeltoestellen waarbij eigenlijk de voorkeur uitgaat  
naar een volwaardige speeltuin ten behoeve van de inwoners van onze gemeente. 
Park Vossenberg en ook het bestuur van KDC beogen een integratie van inwoners van de Vossenberg en de  
inwoners van onze gemeente waarbij men samen kan genieten van deze beoogde voorzieningen. 
Wil je meer informatie of ben je geïnteresseerd dan graag mailen naar bestuur@kdc-loz.nl of bel met voorzitter  
Henk van Komen 06-40845260. 
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Terugblik op het KDC-café van vrijdag 16 september. 
Op vrijdag 16 september was er weer een KDC Café waarmee we de zomer afsloten en het seizoen openden. 
Vanaf 15.00 uur was er inloop met koffie en thee en zoals gebruikelijk was er een grote opkomst. Bijna 50 
vrijwilligers zorgden er weer voor dat er geen muziek nodig was en dat de drankvoorraad sneller slonk dan de 
populariteit van Mark Rutten. Ook dit keer zorgde de bijzondere band van Gered Gereedschap met de 
Bitterballenclub weer voor de inmiddels traditionele bitterballen die weer van uitzonderlijk klasse waren. 
Onze ex-coördinator van het Repair Cafe Bert Lonterman was te gast en we stonden even stil bij zijn afscheid  
dat in Coronatijd niet kon plaats vinden. Er was een warme hand waarin een Pieckbon verscholen zat voor Bert  
en natuurlijk nam hij van de gelegenheid gebruik om terug te kijken op een fijne tijd als vrijwilliger bij KDC. 
Het volgende KDC café is gepland op vrijdagmiddag 18 november 2022 en het zou fijn zijn als we er samen  
voor zorgen dat we ook die vrijwilligers die (bijna) nooit naar het KDC Café komen kunnen overhalen om te 
komen. 
Dus als het kan neem dan een vrijwilliger mee of een mogelijke vrijwilliger zodat we meer mensen bereiken en  
laten delen in de gezelligheid van ons KDC Café. 
 

 
 
 
Save the date 

• Nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdagmiddag 22 januari 2023. 
Nadere gegevens volgen in december. 

 

• KDC Café vrijdagmiddag 18 november 2022 
 
 
 
Koffiedrinken alleen buiten de werkruimtes. 
Een van de repair café werkafspraken is dat er in de reparatieruimte geen eten wordt genuttigd en geen 
koffie / thee etc. wordt gedronken. De kans op ongelukken met kortsluiting, knoeien of artikelen die beschadigd 
raken is groot. 
Vervolgens heeft het bestuur besloten dat deze werkafspraak geldt voor alle reparatie- en werkruimtes binnen  
KDC. Dus eten en (koffie-) drinken doen we in de groene zaal. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe vrijwilligers: 
Jan Kivits  Klussendienst (postmaatje) en mogelijk Fietsenbank 
Ton van Helvert  Klussendienst en Repair café 

 
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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