Voor wie?
De klussendienst is bedoeld voor inwoners van
de gemeenten Schijndel en Sint-Oedenrode die:

vanwege een beperking niet zelfstandig in
staat zijn om de klusjes uit te voeren

niet kunnen terugvallen op familie of
kennissen om die klusjes te verrichten

niet de financiële middelen hebben om
een bedrijf in te schakelen.

Kosten
De Klussendienst werkt met knipkaarten.
Een half uur klussen kost je € 2,50 (is één knip)
Een uur klussen kost je € 5,00.
Er zijn knipkaarten te koop van € 2,50 (1 knip),
€ 5,00 (2 knippen) en van € 10,00 (4 knippen).
De knipkaarten zijn verkrijgbaar bij de balie van
Welzijn De Meierij en bij de vrijwilligers van de
klussendienst.

Aanmelden
Tijdens onze openingstijden kun je bellen naar
Welzijn De Meierij om een klus aan te melden.
Ook kun je ons bezoeken om jouw klus aan te
melden.

In Sint-Oedenrode wordt de klussendienst
mede mogelijk gemaakt door subsidie van
Woningbouwvereniging Woonmeij

Meer informatie?
Of een bezoek?

Neem contact op met
Welzijn De Meierij
Steeg 9 F, 5482 WN Schijndel
Odendael 3, 5492 CT Sint-Oedenrode
(073) 544 14 00
info@welzijndemeierij.nl
www.welzijndemeierij.nl

Om je hulpvraag te kunnen uitvoeren moeten wij jouw
persoonsgegevens registreren.
Hiermee gaan wij vertrouwelijk om.
Je gegevens worden niet aan derden verstrekt.
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Ondersteuning nodig?

Kleine klusjes

Kun je wel wat ondersteuning in huis gebruiken
bij het uitvoeren van kleine klusjes of klein
tuinonderhoud?

Die kleine klusjes in huis, je kent ze wel:
Een schilderijtje ophangen
Een handgreep of rookalarm plaatsen
Een klemmende deur afschaven
Een stopcontact maken
De gootsteen ontstoppen
Onderhoud van kleine tuinen enz.
Ze zijn binnen drie uren uit te voeren.

Wanneer je wat ouder bent of wanneer je een
lichamelijke beperking hebt, dan kun je
waarschijnlijk wel wat hulp gebruiken als het
gaat om het uitvoeren van kleine klusjes in en
om huis.

Zo werkt de Klussendienst
Tot nu toe was het niet zo gemakkelijk om daar
iemand voor te vinden. Dankzij de vrijwillige
Klussendienst kun je op een eenvoudige manier
deze klusjes laten uitvoeren.

Je belt naar telefoonnummer 073 - 5441400.
Ook kun je tijdens onze openingstijden jouw
aanvraag voor je klus indienen bij onze kantoren
in Sint-Oedenrode en Schijndel.

De Klussendienst is een vrijwilligersdienst.
Een productaansprakelijkheidsverzekering
hebben wij niet.

Je gegevens worden genoteerd en aan jou wordt
gevraagd wat de klus inhoudt.
Je wordt teruggebeld óf de klus uitgevoerd kan
worden en zo ja, wanneer dat kan.
Je moet zelf zorgen voor het benodigde
materiaal.
De vrijwilligers van de Klussendienst brengen
het benodigde gereedschap mee.

