
   

 

Klusjesdienst  

De Klusjesdienst verleent diensten in de kernen Babyloniënbroek, Drongelen, Eethen, Genderen, 

Meeuwen, Veen, Wijk en Aalburg. 

We hebben afscheid genomen van meneer Gerrit Dekkers als klusjesman. Gelukkig hebben 

we weer nieuwe vrijwilligers gevonden die deze taak  op zich willen nemen. Dat zijn:  

De heer A. van der Pol, mevrouw M. Oerlemans, de heer C van Berkel, de heer J. de Bruin. 

Per 1 maart start ook meneer M. Versteeg. 

Welke klusjes 

Onderstaand een lijst met klusjes. Het zijn voorbeelden: 

 afvoerstopje vervangen; 

 beldrukker vervangen of repareren; 

bevestigen haakjes, schuifjes, grendels; 

bevestigen steunen, closetrolhouder in douche en toilet; 

buitenlampen ophangen (indien aansluiting aanwezig); 

eenvoudige klusjes in een kleine tuin; 

deurkrukken en sloten vervangen of repareren; 

enkele terrastegels recht/ vastleggen; 

gootsteen/afvoer ontstoppen (geen riool); 

gordijnen afhalen/ophangen bij wassen; 

gordijnrail repareren;  

het (opnieuw) instellen van (digitale) apparatuur;  

herstellen wand afwerking (geen volledig behangwerk); 

kleine reparaties aan fietsen (lekke band, defecte verlicthing); 

 kleine gaatjes/scheurtjes in de muur dichten; 

 schuifdeur lopend maken; 

 klemmende ramen afschaven 

 lamp repareren; 
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lekkende kraan repareren; 

 loshangende bestaande hekwerken vastzetten; 

 losse vloerbedekking/stukken behang vastzetten; 

 ophangen lampen, schilderijen, boekenplanken; 

 plantenbakken ophangen; 

 reinigen van de dakgoot; 

 schappen maken in keukenkast/berghok; 

 schoonmaken filter/rooster mechanische afzuiging; 

 snoer CAI-aansluiting verlengen; 

 toiletpot vastzetten; 

 vastzetten trapleuning; 

 ventilatieroosters schoonmaken en herbevestigen; 

 verlengen van telefoonaansluiting; 

 verhelpen van storingen in stekkers en kabels van elektrische 

apparaten; 

 vervangen/bevestigen van waslijnen; 

 verwarming ontluchten en bijvullen; 

 wc-bril vervangen; 

 kastje voor onder wastafel monteren; 

hulp bij administratieve problemen; 

diversen. 

  

Download hier het Klusjesdienst invulformulier januari 2020 (1).pdf  

Wat kost het: 

Het laten doen van een klusje kost €5 per klus exclusief eventueel benodigd materiaal. Voor een 

vervolgklus die tegelijkertijd gedaan wordt, betaalt u € 2,50. 

  

Hoe vraag ik een klusje aan:  

via het contactformulier van deze website; 

via Heleen van der hulst, e-mail: Heleenvanderhulst@st-welzijnproseniore.nl of mobiel: 06-

30379852  
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