
 

Dit is de tweede nieuwsbrief van het Gilde Klussendienst. De nieuwsbrief wordt 4x per jaar gemaakt 

en verstuurd aan alle klussers van het Gilde, de coördinatoren van de andere Gilden en het bestuur 

van de Vrijwilligers Centrale Zoetermeer. Uiteraard zal de nieuwsbrief ook worden gepubliceerd op 

de website van de Vrijwilligers Centrale Zoetermeer.  

 

De grote drukte lijkt voorbij 

In het derde kwartaal werden in totaal 74 klussen 

aangevraagd: 42 tuinklussen en 32 klusjes in huis. Hoewel 

dat er maar 2 minder zijn dan in het tweede kwartaal, zien 

we nu toch wel dat het minder druk begint te worden: 

  

 

 

We hebben ook even gekeken in welke wijken we nu het 

vaakst worden gevraagd. En dan blijkt dat het merendeel 

van onze klanten in Buytenwegh de Leyens, Meerzicht of 

Segwaert woont. Maar we komen letterlijk overal in 

Zoetermeer… 

 

Mutaties in het klussersbestand 

Om uiteenlopende redenen moesten Wim Schrijen, Hans Spil en Erik Bos 

in het derde kwartaal afhaken. Helaas hebben we – ondanks het 

openhouden van de vacatures - nog geen nieuwe klussers kunnen vinden. 

We beschikken op dit moment nog over 4 klussers (2 tuin, 2 huis) en een 

reserve.  

 

Bijeenkomst bij Dekker Zoetermeer 

Op zaterdag 6 oktober j.l. hebben we veel collega-vrijwilligers kunnen ontmoeten en spreken in een 

mooie ruimte bij Dekker. Het uitzicht op het park was zo mogelijk nog mooier. Bij Gilden Zoetermeer 

werken in totaal ongeveer 250 vrijwilligers, waarvan er ongeveer 60 aanwezig waren. Uiteraard veel 

taalmaatjes (dat is de grootste club met meer dan 200 vrijwilligers), maar toch ook 50% van de 

klussers!   

 

Als coördinator van het Gilde Klussendienst heb ik kort mogen vertellen wie we zijn en wat we zoal 

doen bij de Klussendienst. Dat leverde meteen leuke reacties op, waaronder een uitnodiging om aan 

de bezoekers van het Praethuys iets over het Gilde Klussendienst te vertellen, twee nieuwe klussen 

en een taalmaatje die misschien ons team wil komen versterken. Komende week praten we verder. 

Het zou echt heel leuk zijn, want dat zou dan onze eerste tuinvrouw worden.  

Nel Jense 

Coördinator Gilde Klussendienst 


