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Beste allemaal, 

Het eerste kwartaal was nooit de drukste periode van het jaar voor de klussendienst. Na 
13 maart j.l. hebben we geen huisklussen meer kunnen uitvoeren. Mits het veilig kan 
(tuin is van buitenaf te bereiken en we kunnen per bank afrekenen) kunnen we nog wel 
wat tuinklussen doen. Maar helaas zijn er ook veel mensen die we nu met de beste wil 
van de wereld niet kunnen helpen. Dat doet uiteraard pijn, maar het is ook niet anders. 
Er is een lijst met aangevraagde klussen, die we oppakken zodra dat verantwoord kan. 

 
Onze vaste huisklusser Robert heeft werk gevonden en 
moet om die reden afhaken. Hij heeft niet zo heel lang 
deel uitgemaakt van ons gilde, maar we kregen over al 
zijn klussen wel erg positieve feedback. Dus jammer 

voor ons, maar wel heel erg fijn voor Robert zelf. Hij houdt de deur 
wel op een kier, omdat hij het heel erg leuk werk vindt en wellicht in 
de toekomst toch wat tijd zou kunnen vrijmaken. We hebben al wel 
een nieuwe huisklusser gevonden in de persoon van Hans, die 
overstapt vanuit de tuinen. Vooralsnog kan hij echter niet aan de slag 
vanwege het Corona gevaar. 
 

 

De meest positieve nieuwsberichten kwamen deze periode niet vanuit de 
klussendienst. Eerst was er het bericht dat onze Stadsgidsen de eerste prijs (een 
bedrag van 5.000 euro!) hadden gewonnen in de ING actie “help Nederland 
vooruit”. Deze prijs gaat in elk geval het Gilde Stadsgidsen vooruit helpen, al 
liggen op dit moment ook daar alle activiteiten stil. 
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En op 28 april kregen we te horen dat Gerard Wennen, adjunct coördinator bij 
Gilde SamenSpraak een koninklijke onderscheiding had gekregen. En ook dat is 
natuurlijk een felicitatie waard! 

Ondertussen kijken we uit naar de tijd waarin we weer (al is het dan maar een 
heel klein beetje) gewoon kunnen gaan doen.   

 

Nel Jense 
Coördinator Gilde Klussendienst 

 


