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Voor kleine
en incidentele

klussen



Wanneer
kleine klussen
in en om het
huis niet (meer)
lukken De vrijwilligers van de Klussendienst

helpen u graag met deze (incidentele)
klusjes. Hierdoor is het mogelijk om
langer zelfstandig te kunnen blijven
wonen.

Voor wie is de klussendienst?
De klussendienst is er voor inwoners
van de gemeente Tynaarlo die:
• zelf niet in staat zijn, om wat voor

reden dan ook, een klus uit te
voeren;

• vallen in de leeftijdsgroep vanaf 60
jaar, een beperking hebben of
chronisch ziek zijn;

 

• geen of een te klein netwerk
hebben waaruit een helpende
hand kan worden geboden;

• niet de financiële middelen hebben
een professional in te huren;

• tijdelijk in bijzondere
omstandigheden verkeren
waardoor ze hulp nodig hebben.



Aanvragen klushulp?

Neem contact op
met Neie Naober
tel: 0592-749332

Soort klussen
De vrijwilligers van de klussendienst
kunnen helpen bij kleine incidentele
klussen in en om het huis, die samen
niet meer dan 3 uur duren, bv:
• het ophangen van een spiegel,

lamp, of een schilderijtje;
• een tuinhekje repareren;
• een rolgordijn of gordijnrail

ophangen;
• het monteren van een (extra)

trapleuning;
• uitvoeren van incidentele

tuinwerkzaamheden
 
Wat kost het?
U betaalt 6 euro per klus, per klusser.
Indien nodig komen er 2 klussers. Dit
bedrag is exclusief eventuele
materialen of extra reiskosten.
 

Hoe werkt de klussendienst?
U belt ons en vertelt wat uw vraag is.
Indien nodig komt een van ons van
te voren langs om de klus goed in te
kunnen schatten en welke materialen
/ gereedschappen nodig zijn. Indien
de klus door ons kan worden
uitgevoerd, wordt in overleg met u
een afspraak gemaakt om de klus uit
te komen voeren.
 
Wie zijn klussers?
De klussendienst werkt met
vrijwilligers die het leuk en belangrijk
vinden om mensen te helpen. Wij
vragen aan u de bereidheid om
aanwezig te zijn en indien mogelijk
mee te helpen. De klussendienst valt
onder Neie Naober- de
welzijnsorganisatie in de gemeente
Tynaarlo.



Neie Naobers van harte welkom!

Wilt u ook graag als vrijwilliger aan
de slag? Bij de klussendienst, als
maatje voor een ander, of iets
anders? 

Heeft u een mooi idee, een
bewonersinitiatief waarbij we
kunnen ondersteunen? We horen
het graag...
 
Neem contact op en kom erbij!
 
Lot Thijs,
buurtwerker
Neie Naober
l.thijs@neienaober.nl
(06) 588 652 13

Aanvraag klusverzoek of meer informatie? Bel:
0592-749 332

Neie Naober
Middenstraat 1
9471 GC Zuidlaren
Postbus 50
9460 AB Gieten
t (0592) 749 332

Bezoekadres
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Voor uw rechten (o.a. klachten en privacy) verwijzen we naar de folder
‘Uw rechten, onze plichten’ op de website onder het kopje Privacy Statement.


