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Beste allemaal, 

In het 3e kwartaal hebben we 69 klussen afgerond: 49 tuinklussen en 20 in huis. Dat zijn er in totaal 10 
minder dan in het tweede kwartaal. Toch was het drukker dan ooit. En dat komt omdat we – vooral in 
de tuin - gemiddeld per klus méér uren maken.  

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

We kregen er dit kwartaal ook weer 29 nieuwe klanten 
bij, waardoor de teller nu staat op 267 klanten.  
En nu we het toch over klanten hebben… Zo af en toe 
krijgen we een aanvraag van iemand die het niet goed 
begrepen heeft. Dan hoor je na het uitvoeren van de klus 
dat ze er niet voor willen betalen. En dan krijg je ook nog 
te horen “je stopt het toch maar in je eigen zak”.  Die 
mensen zetten we zonder pardon op de zwarte lijst.   

Maar gelukkig zijn lang niet alle klanten zo.  
Veel vaker worden we 
overladen met 
complimenten en 
bedankjes.  En dan weet je 
meteen weer waar je het 
voor doet! 
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Er was dit kwartaal ook een klant die ging verhuizen. Zowel in het oude als het nieuwe huis hebben we 
wat klusjes gedaan. Deze klant heeft al haar tuingereedschap, dat ze zelf niet meer nodig had, aan ons 
geschonken.  

De “buit” is inmiddels verdeeld. Maar liefst drie klussers hebben hier iets van gekregen. 

 
In de vorige nieuwsbrief werd ie al genoemd: de 
bijeenkomst voor alle vrijwilligers van Gilde 
Zoetermeer bij Dekker.  Niet vergeten: Zaterdag 
19 oktober a.s. om 15:00 uur bij Dekker… 
 
Er staat ons in elk geval een grote verrassing te 
wachten, want wat komt er in 
vredesnaam op het naamplaatje 
te staan van de vriendin van Jan? 
 
 

 

We hebben inmiddels ook al een nieuwe klusser binnengehaald: Hans Roelofs is de 
naam. Hij heeft eerst proefgedraaid met Kees en Jan, maar inmiddels ook al een 
paar tuinklussen zelfstandig uitgevoerd. Daarmee zitten we nu op 8 klussers, maar 
omdat drie van hen tijdelijk niet inzetbaar zijn, gaat de zoektocht naar huis- en 
tuinklussers gewoon verder…. 
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We sluiten af met een verhaal van een klant die een bericht stuurde 
naar UVV Begeleid Vervoer met het verzoek om haar voortuin te 
snoeien. Nu hebben ze daar meer verstand van vervoeren dan van 
tuinen. Maar gelukkig wist UVV ons wel te vinden. Eind goed, al 
goed zou je denken….. 
 
Maar toen we mevrouw belden om een afspraak te maken, 
antwoordde ze:  
“Ik heb helemaal geen tuin!” 
We hebben eerst nog gevraagd of de dame in kwestie misschien wel een tuin wilde, maar dat was niet 
nodig…. Bleek dat het telefoonnummer niet klopte en we dus met iemand aan het bellen waren, die 
echt nergens vanaf wist.  

 

Graag tot ziens op 19 oktober!! 
 

Nel Jense 
Coördinator Gilde Klussendienst 


