
KBO-Klusdienst HDL 
 

We hebben al een Kluscafé in Loosbroek. Voor het 

repareren van kapotte apparaten. Dit Repair café 

draait al jaren en is bekend in onze omgeving. 

Hiernaast is er ook behoefte aan een Klusdienst. Er 

komen vragen van leden voor klusjes in en om het 

huis. Daarom zetten de samenwerkende KBO-

afdelingen van Heeswijk, Dinther en Loosbroek een 

dienst op. Voor het opknappen van eenvoudige, 

eenmalige klusjes. Alle senioren in HDL mogen een 

beroep doen op deze dienst. 

 

Naast al bestaande hulpbieders, die mensen helpen 

bij persoonlijke en of dagelijks terugkerende 

behoeftes (mantelzorg), is er vaak ook behoefte aan 

technische hulp. Als de fysieke gesteldheid achteruit 

gaat kan een eenvoudige klus al te veel zijn. 

Bijvoorbeeld als er een lamp vervangen moeten 

worden, een lekkende kraan hersteld of een defect 

slot gerepareerd moet worden. De professionele 

markt is daar niet meer op ingesteld. Naast 

ellenlange wachttijden lopen de kosten meestal ook 

nog eens torenhoog op. Onze KBO’s horen deze 
geluiden steeds vaker. We willen onze ogen en oren 

hiervoor niet sluiten en aan de zijlijn blijven 

toekijken. Daarom vonden wij het hoog tijd om het 

probleem aan te pakken en een Klusdienst op te 

zetten. 

 

Vanuit de slogan ‘Senioren helpen Senioren’ zoeken 

wij vrijwilligers, senioren met kennis en kunde op  

verschillende vakgebieden. Voor het optuigen van de 

werkgroep willen we een aantal handige mensen die 

bereid zijn om op afspraak een eenmalige kleine klus 

of reparatie uit te voeren. Op deze makkelijke en 

toegankelijke manier zorgen we er voor dat 

ouderen langer zelfredzaam kunnen zijn. Bovendien 

is het zonde als vakmanschap na het werkzame 

leven onbenut blijft. 

 

Wie doet er mee? 

Gezamenlijk pakken we de handschoen op en gaan 

we aan de slag voor een Klusdienst. Als vrijwilliger 

kost het u alleen uw tijd, onkosten worden vergoed. 

Bent u handig, heeft u wat tijd en wilt u anderen 

graag helpen, meldt u dan aan. Bel of e-mail dan naar 

de secretaris van uw KBO-afdeling. 

Heeswijk 294555 kboheeswijk.secr@gmail.com 

Dinther 296143 info@kbo-dinther.nl 

Loosbroek 229692 kboloosbroek@hotmail.com 
 

Toneelvereniging “De OUDERE GARDE” 
 
Brengt donderdag 17  en vrijdag 18 maart om 14.00 
uur alleen voor KBO-leden van Heeswijk – Dinther -
Loosbroek in cc Servaes in Dinther een komedie op 
de planken.  
RESERVEREN bij Kees Kuijpers tel. 0413-296143 of 
info@kbo-dinther.nl  Kosten €6,00 p.p. (wordt via 
automatische incasso KBO geïnd, Jan van Eerd) 
 
En voor Alle Anderen op zaterdag 19 en zondag 20 
maart, aanvang 14.00 uur.  
RESERVEREN bij Tiny van den Brand tel. 
06-19755160. Kosten €8,00 p.p. (contant betalen bij 
binnenkomst). 
 
Titel: Een verhuizing en andere ongemakken door 
Carl Slotboom. 
Inhoud: Richard en Doris Koenen kopen een leeg-
staand herenhuis. Volgens de overbuurvrouw heeft 
de vorige bewoner zijn vrouw vermoord en 
gebeuren er sindsdien vreemde, onverklaarbare 
dingen in het huis. 
 
De regie is wederom in handen van Ger Sanders. 
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