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Op een ladder 
Ramon Raghoebier: ‘Omdat ik tijdens een operatie een herseninfarct heb opgelopen, kan ik sommige 
dingen zelf niet meer doen. Als ik bijvoorbeeld op een ladder sta, verlies ik het evenwicht. Daarom ben 
ik blij met de Klussendienst. Zij hebben voor mij de oude plafondlamp eraf gehaald en een nieuwe 
opgehangen. Gratis ook nog, omdat de klus in minder dan een half uur was gepiept. Ik weet nu waar 
ik moet zijn, als ik een klus zelf niet kan doen.’

Een bijzondere Klussendienst
De Klussendienst is onder dak bij Copernikkel, de 
werkwinkel in het winkelcentrum aan de Boschveldse Co-
pernicuslaan. Samen met andere bewonersinitiatieven heeft 
de Klussendienst zich verenigd in een coöperatie. Dat is 
een organisatievorm die goed past bij  Boschveld en haar 
bewonersgroepen. De leden zijn de baas. Bewoners zijn en 
maken de coöperatie. Je werkt samen om meer te bereiken. 
Je ondersteunt en versterkt elkaar waar dat nodig is. Zo’n jas 
zit de Klussendienst als gegoten.

Ramon Raghoebier

‘Tevreden klanten 
zijn onze beste reclame. 

Zij komen terug, 
en vertellen anderen over 

de Klussendienst.’ 



rolgordijnen ophangen  n  tv aansluiten  n  poort en schutting vervangen  n  repareren kapotte koelkast  n  heg snoeien  n  schutting schilderen  n  computerprobleem oplossen  n  kast in elkaar zetten  n  keuken en gang witten  n  vervangen doucheslang  n  verplaatsen van wasmachine  n  keukenlamp vervangen  n  gootsteen ontstoppen  n   tv-kabel aansluiten  n   lekkende kraan herstellen  n   wasdroger repareren n  achine na

Handige handen in de buurt
Je kent dat wel. Zo’n klus die je steeds maar uitstelt. Mis-
schien wel omdat je niet zo’n klusser bent of zelfs twee 
linkerhanden hebt. Wie weet heb je gewoon geen zin of kun 
je de klus - om welke reden dan ook - niet zelf doen en 
heb je niemand in de buurt om het voor jou te doen. Dan is 
de Klussendienst een uitkomst. Dichtbij en vertrouwd. Vak-
mensen die van wanten weten en netjes werken. En met hart 
voor de zaak.  
  
Zo doen we dat
Voor klussen tot een half uur werktijd betalen bewoners van 
Boschveld en Deuteren zelfs niets of als dat nodig is alleen 
materiaalkosten. De Klussendienst is van bewoners. En be-
woners helpen bewoners. Zo doen we dat. Grotere klussen 
doet de Klussendienst voor een redelijke vergoeding. 

Van klein tot groot
Steeds meer bewoners en organisaties - ook uit andere 
Bossche wijken - weten de Klussendienst te vinden. Het gaat 
om klussen van klein tot groot. Van een lamp vervangen tot 
een hele woning schilderen. Alles in en rond het huis is bij 
de klussers in goede handen. Geen klus is de Klussendienst 
vreemd.

In en rond het huis
Voor grotere klussen rekent de Klussendienst een redelijke 
vergoeding. Dan gaat het om sloopwerk, behangen, ver-
huizen of laminaat leggen. Ook de woning binnen of buiten 
schilderen, een schutting vervangen, een kamer witten of 
het snoeien van planten en bomen horen in dat rijtje thuis. 
Net als allerlei andere klussen. Alles wat je in en rond de 
woning kunt bedenken. 

Met passen en meten
Jacqueline van der Wind: ‘De klussendienst heeft voor mijn 
zoontje een kinderkamer gemaakt. Waar ik woon, was maar 
één slaapkamer. De mensen van de Klussendienst hebben 
de tijd genomen en een geschikte oplossing gevonden. Met 
passen en meten. En steeds in goed overleg. Vakkundige 
klussers zijn het. Als er nu iets kapot is, zegt mijn zoontje: 
“De Klussendienst kan dat wel maken, mama.”’

Altijd eerst kijken
De Klussendienst heeft vijftien klussers in huis. Mannen 
en vrouwen. De een is allrounder, de ander is goed in 
schilderen, tuinieren of een andere specialiteit. Het zijn 
allemaal vakmensen. Zij komen altijd eerst kijken wat de 
klus inhoudt. Dan spreken de klussers meteen af wat het 
gaat kosten en wanneer zij kunnen beginnen. Weet je van 
tevoren waar je aan toe bent.

Dat komt goed uit
Jamina  Abdellaoui: ‘Ik heb de Klussendienst al verschillende keren op bezoek gehad. Om een rolgordijn op te 
hangen, de wc-bril vast te zetten, een televisiekabel te leggen en de schotel af te stellen. Zelf weet ik niet zo 
goed hoe dat moet en ik heb niemand in de buurt die het voor mij kan doen. Het zijn kleine klusjes en die doet 
de Klussendienst gratis. En dat komt goed uit.’

Tot half uur gratis
Klussen tot een half uur werktijd in Boschveld en Deuteren doet de Klussendienst gratis. Je betaalt dan niets 
of alleen materiaalkosten. De verwarming bijvullen bijvoorbeeld, een schilderij ophangen, het gras maaien of 
een slot vervangen. Deze en andere kleine klusjes doet de Klussendienst bij mensen die dat zelf niet kunnen en 
niemand in de buurt hebben om dat voor hen te doen. Bewoners helpen bewoners.

Voor herhaling vatbaar
Babs Visser: ‘Ik heb mijn slaapkamer laten witten. Toen ze toch bezig waren, hebben ze meteen nieuwe gordijn-
rails opgehangen. Ik ben dik tevreden. De Klussendienst heeft goed werk geleverd en niet onbelangrijk: ze 
hebben keurig opgeruimd en alles weer netjes achtergelaten. Je kunt ze goed in huis hebben. De kosten vielen 
ook nog eens mee.’

Jacqueline van der WindBabs Visser Jamina  Abdellaoui 

‘We komen altijd eerst kijken wat de klus 
inhoudt. Bespreken de eventuele kosten 

en wanneer we kunnen beginnen.’ 


