De krachten
gebundeld
Vrijwilligerscentrale
Welzijn Senioren
Steunpunt Mantelzorg
Ombudswinkel,
Cares Vluchtelingenen Migrantenwerk
’t Ukien – Cultureel Podium
The Take – Jongerenwerk
Thuisadministratie
Klussendienst

Locaties:
Welzijn - Vloeddijk 79
Multi functioneel centrum - Korteweg ④
The Take - Oosterholtseweg ⑪
Wijkpost - Colijnlaan①

Vloeddijk 79 | 8261 GE Kampen
T:
038 – 33 25 550
E:
info@welzijnkampen.nl
W:
www.welzijnkampen.nl

Stichting Welzijn in Kampen
Openingstijden:
maandag t/m donderdag
van 9.00 uur tot 16.00 uur
vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur.

Klusjesdienst

Doel van de klusjesdienst

Welke klusjes doen wij

Daar waar u zelf werkzaamheden in en om
het huis niet meer kunt uitvoeren, bieden
wij u de helpende hand zoals:

Reparaties en onderhoud aan de woning
 Sanitair en kranen
 Schilderijtje ophangen
 Bijvullen en ontluchten verwarming
 Lampen en elektra
 Los tegeltje vastzetten
 Hang en sluitwerk
 Kast verzetten





Kleine reparaties en onderhoud
aan
de woning
Klein tuinonderhoud rond de
woning
Hand en spandiensten zoals
plaatselijke boodschappen doen of
afval wegbrengen

Voor wie werkt de klusjesdienst
De Klusjesdienst doet klusjes in de
Gemeente Kampen (IJsselmuiden, Grafhorst, Wilsum, Zalk, s’-Heerenbroek,
Kamperveen, Kampereiland) voor alle
senioren die 55 jaar of ouder zijn en/of
lichamelijke beperking hebben, en/of
tijdelijk in bijzondere omstandigheden
verkeren.

Wat kost een klusje
Een klusje kost u niets, de materialen die
wij voor een klusje moeten aanschaffen
betaalt u zelf. U bent natuurlijk vrij om een
vrijwillige bijdrage te betalen.
Klein materiaal zoal een plugje en een
schroef
worden niet in rekening gebracht.

Onderhoud rond woning en tuin
 Gras maaien
 Onkruid verwijderen
 Dakgoot schoonmaken
 Klein schilderwerk
 Schoonhouden van borders e.d
 Spitten en schoffelen
 Eenvoudig snoeiwerk
 Bladeren vegen
Hand en spandiensten
 Bezorgingen zoals plaatselijke
boodschappen doen
 Afval wegbrengen
 Snoeren leggen en vastzetten
 Kast verplaatsen / monteren
 Audio apparatuur instaleren
 Tuinmeubelen voor winter
opruimen

Hoe werkt de Klusjesdienst
U neemt contact op met Welzijn Senioren
Kampen Klusjesdienst
tel: 038-33 25 550
Verder kunt u ons ook per E-mail bereiken:
klusjesdienst@welzijnkampen.nl

