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De Klussendienst, uw helpende hand! 
Wij ondersteunen ouderen vanaf 65 jaar, mensen met een beperking en 
chronisch zieken. Onze klusmannen en -vrouwen doen kleine klussen in  
en om het huis. Met de gratis boodschappendienst kunt u naar het winkel-
centrum in de Gildenwijk of Gorinchem Oost. Onze auto met rolstoelvoor-
ziening brengt u naar de gewenste bestemming binnen Gorinchem. Kleine 
storingen aan computer, tv en smartphone lossen we op. 

• 

 

 

• 

 

 
 



 

 

 

Voor het gebruik maken van onze diensten heeft u een abonnement no-
dig van € 20,- per jaar.  

 

Dit abonnement is alleen nodig als u wilt dat we uw containers wekelijks 
bij de weg zetten en later weer terug. Met dit uitgebreide abonnement 
vegen wij ook bij sneeuw uw stoep of pad schoon. 

Klussen kosten € 4,00 per halfuur per klussenman of -vrouw. Voor een 
retourtje met de auto voor personen- en rolstoelvervoer betaalt u ook  
€ 4,00. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast onze ondersteuning aan ouderen vanaf 65 jaar, mensen met een be-
perking en chronisch zieken werft de Klussendienst vrijwilligers die af en 
toe de zorg van een mantelzorger willen overnemen. Dat noemen we vrij-
willige mantelzorg oftewel respijtzorg.  

Mantelzorger heeft dan even tijd voor zichzelf 
Het kan gaan om allerlei activiteiten die de vrijwillige vervangende mantel-
zorger met de zorgvrager onderneemt. Een kopje koffie of thee, een wan-
delingetje. Een spelletje doen of samen naar de bioscoop. De mantelzorger 
heeft dan even tijd voor zichzelf.

Interesse? 

Heeft u interesse om als vrijwilliger in de respijtzorg aan de slag te gaan? 

Neem dan contact op via 0183 – 781 000 of info@klussendienstgorin-

chem.nl.  

 

Monteren, vervangen of demonte-

ren: 

Buitenlampen (als er aansluiting op 

lichtnet is) 

Deurhorren (op aanvraag) 

Drooglijnen 

Gordijnrails 

Hang- en sluitwerk 

Kasten (op aanvraag) 

Schakelaars en wanddozen 

In en om het huis: 

Aanpassingen aan de woning i.v.m. han-

dicap 

Balkon of berging opruimen/schoonmaken 

Deurbel(installatie) repareren 

Kleding strijken 

Kleine oppervlakten behangreparaties  

Kleine oppervlakten schilderen/witten 

Ophangen brandmelders en koolmonoxi-

demelders 

Ophangen lampen, schilderijen, kastplan-

ken, jaloezieën  

Ramen zemen 

Scheuren en gaatjes in muren dichten 

Vloerbedekking (ongelijmd) verwijderen 

Woning leegmaken i.v.m. verhuizing of 

overlijden 

Lichte tuinwerkzaamheden wieden, 

snoeien, heg knippen, grasmaaien e.d. 

Erfafscheiding vervangen of repareren  

Kleine straatwerkzaamheden  

 

Loodgieterswerk: 

Gootsteenafvoer repareren t/m sifon 

Kraan of vlotter repareren of vervangen 

Verwarming bijvullen of ontluchten   

Computerhulp 

Afstellen televisie, Ziggo e.d. 

Hulp bij verzorging dieren:  

Borstelen huisdier 

Hond uitlaten 

Kooi schoonmaken 
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