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NIEUWSBRIEF 06 januari 2023 

Voorwoord 
   

Het jaar 2022 was voor KDC weer een druk en spannend jaar waarin alle  
vrijwilligers zich weer met hart en ziel hebben ingezet voor de lokale gemeenschap. 
In het begin van het jaar hadden we nog wat last van Corona maar die is inmiddels  
zo goed als verdwenen (nu wel weer de griep). 
Al onze activiteiten hebben top gedraaid en records zijn verbroken als het gaat  
om aantallen fietsen die gerepareerd zijn, omzetten die gedraaid zijn, klussen en  
diensten die verleend zijn,  formulieren die zijn ingevuld en reparaties die zijn 
uitgevoerd, allemaal rondom een centrale balie die het daardoor nog nooit zo druk  
heeft gehad.  
Als bestuur kijken we met trots terug op een succesvol KDC jaar en zijn al weer  
plannen aan het maken voor het nieuwe jaar want het kan in onze filosofie altijd  
beter en dat gaan we in 2023 ook samen met jullie doen. 
Op 20 januari is er gelegenheid om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen  
tijdens de inmiddels traditionele  Nieuwjaarsborrel in ons Vrijwilligershuis. 
We wensen iedereen alle goeds voor het nieuwe jaar 2023. 

  
 

Gezellige zondag     

 
 
KDC voortaan ook locatie voor “Gezellige zondag”. 
In overleg met de initiatiefnemers van “Gezellige zondag” heeft het KDC bestuur besloten om ook deel  
te gaan nemen aan de organisatie van dit maandelijkse evenement. De deelnemende organisaties zijn:  
Contour de Twern, De Rode Loper, KBO, Mantelmatch, Mijzo, Buurthuis Pannenhoef, de wijkteams; en 
nu dus ook KDC. 
De bedoeling is om beurtelings op de eigen locatie voor een (middag-)programma te zorgen waaraan  
inwoners van de gemeente Loon op Zand die er op deze zondag eens graag tussen uit willen aan deel  
kunnen nemen.  
De eerste keer dat dit bij KDC in de Schotsestraat plaatsvindt is op zondagmiddag 25 juni 2023. Vanuit  
het bestuur is Ad Verberne bereid gevonden om e.e.a. te organiseren. Hij kan daar best nog hulp van 
enkele vrijwilligers bij gebruiken. Heb je daar interesse in, maak dat dan bij Ad kenbaar. 
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Klussendienst: Groep “Klussers” in de schijnwerpers    
Een andere groep vrijwilligers die in de “ buitendienst” werkzaam zijn en we niet vaak in het Vrijwilligershuis 
ontmoeten zijn onze Klussers : Sjef, Ton (2), Loek, Jack, Ad, Jan (2), Cor. 
Deze klussers lossen bij klanten verschillende klusjes op zoals: 

• Lichtinstallatie verleggen, ophangen lamp, dimmer vervangen 

• Demonteren gordijnrails en plaatsen nieuwe 

• Maken overkapping voor scootmobiel 

• Stoepjes ophogen bij voordeur, zodat men met rolstoel/ rollator makkelijker naar binnen kan 

• Waterleiding verleggen, duoblok vervangen, riool ontstoppen 

• Isolatiematerialen aanbrengen zoals radiatorfolie en afdichtingsmaterialen bij deuren en ramen 

• Etc. 
Aanvragen over reparaties witgoed en inbouwapparatuur worden niet aangenomen door de klussendienst!  
Ook neemt een klusser naar eigen inzicht een klus aan of wijst hem af! Binnen de klussendienst is dit een  
duidelijke afspraak. En ja, waar gehakt wordt vallen soms spaanders. Dit  wordt dan netjes afgehandeld. 

 
Onze klussers doen hun klussen bij mensen aan huis uit verschillende culturen. Hierbij ontbreekt het sociale  
contact met de klant niet. Onder het genot van een kopje koffie en een praatje wordt de klus geklaard.  
Daarnaast zijn ze ook bereid om voor de klant op zijn kosten onderdelen in te kopen (service).  
Onze klussers zorgen er voor dat minder draagkrachtige in onze gemeente minder onkosten maken om hun 
probleem op te lossen. Dat is voor de klant een mooie bijkomstigheid in deze dure tijd! 

 
Hoe wordt je klusser? 

 
   
 
 
 
 
  

Een vrijwilliger, die een technische achtergrond had, vertelde me dat door steeds de uitdaging te zoeken je  
maar genoeg klussen doet, dan krijg je vanzelf twee rechterhanden. 
Iemand anders haalde uit nieuwsgierigheid een kapotte apparaten uit elkaar en deed op deze manier zijn  
kennis op. 

 
In het magazine de Margriet las ik “Doe het zelf: déze sterrenbeelden zijn de meest handige klussers”.   
Volgens het artikel zijn het de drie sterrenbeelden waterman, maagd en kreeft. Persoonlijk waag ik me niet  
aan deze uitspraak! 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meubels van Restaurant Panorma van de Efteling 
Na het meubilair van het Efteling hotel krijgen we als KDC Spullenbank de oude meubels van  
Restaurant Panorama aangeboden. Dat restaurant wordt een La place dat zijn eigen meubilair heeft. 
De 2 zeecontainers voor de deur met al die meubels zijn op 2 januari door een groepje vrijwilligers  
 geïnventariseerd en voorbeeld setjes staan in onze groene zaal van het Vrijwilligershuis.  
Het is de bedoeling dat onze eigen vrijwilligers de eerste keuze hebben en daarna de verenigingen in  
onze gemeente.Daarna is pas het grote publiek aan de beurt. 
We schatten in dat ook deze keer we alles snel verkocht zullen hebben en dat we weer een goed doel blij  
zullen kunnen maken met een leuk bedrag. 
 
Planning: 
Van 9 tot 20 januari eigen vrijwilligers kijken en intekenen. 
21 januari uitlevering aan eigen vrijwilligers 
Van 21 tot 28 januari verenigingen kijken en intekenen 
28 januari uitlevering aan verenigingen 
Eerste 2 weken van februari openbare verkoop. 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdagmiddag 20 januari 2023. 
Onze nieuwjaarsbijeenkomst in het Vrijwilligershuis start om 16.00 uur. 
Na de gebruikelijke Nieuwjaarsspeech is er een oosters buffet en borrelen we tot uiterlijk 20.00 uur. 
Velen hebben zich al aangemeld voor de receptie met buffet maar als je dat nog niet gedaan hebt dan  
graag melden bij Henk Hamers via mail of mondeling. H.hamers@home.nl  
 

 
 
 
Openingstijden Kerstvakantie 
De Spullenbvank maar ook de Balie gesloten van   
vrijdag 23 december t/m vrijdag 6 januari 2023! 
Zaterdag 7 januari zijn we weer gewoon open. 
 
Nieuwe vrijwilligers per 1 januari : 
 
• Angelique van Delft :     spullenbank 
• Ad Jansen :                      spullenbank 

 
Vragen aan het bestuur ? 
Aarzel niet om bestuursleden aan te spreken met vragen en/of suggesties. Kan ook per mail  
want het bestuur van KDC heeft een eigen e-mailadres.  
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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