Klus Team Malberg

Welke klusjes kan
het Klusteam doen?

✓

Technische vragen

✓

Schroeven, boren

✓

Installeren apparaten

✓

Iets in elkaar zetten

✓

Kleine reparaties

✓

Lamp ophangen

✓

Plankje zagen

✓

En nog véél meer……

Het Klus Team Malberg gaat
niet verbouwen, behangen,
schilderen, de tuin doen of
verhuizen.

Denk bijvoorbeeld aan een lamp
vervangen, een extra stopcontact
plaatsen, een gat in de muur boren of
een schilderijtje ophangen.

Klus Team Malberg

Wij hopen op deze manier een
bijdrage te leveren aan het welzijn van
buurtbewoners in Malberg en de
leefbaarheid te vergroten in onze
buurt !

,

Computer vragen

Het Klus Team is gestart in 2018 en is
met namen bedoeld om ouderen en
mindervaliden in Malberg te helpen bij
kleine klusjes in huis.

Arie Krijgsman of Christian Nix zijn
daar aanwezig en kunnen een
afspraak met u maken of ze
proberen een passende
oplossing samen met u vinden .

!

✓

“Klus Team Malberg”

Hulpvragen kunnen zijn:

Iedere dinsdag zijn we te vinden
tussen 10:00 en 12:00 uur in het
Centre Manjefiek Malberg.
1ste ruimte links als u binnenkomt.

Malbergsingel 70 6218 AV Maastricht

Klus Team Malberg is een buurt
initiatief voor en door buurt-bewoners.

Hoe kunt u een aanvraag
voor een klusje bij u thuis
doen?
Stap 1: Kom op dinsdagochtend
tussen 10 en 12 uur naar de Klus-inloop
in Centre Manjefiek Malberg.
1ste ruimte links als u binnenkomt.

Chris Nix en Arie Krijgsman

Hulp vragen aan het
Klus Team Malberg.
Soms is er een klein klusje in huis nodig,
maar bent u zelf niet in staat om dit
zelf te doen. Soms zijn ook familie of
buren niet handig genoeg of weet u
even niet bij wie u met deze vraag
terecht kunt.
Ook is het niet altijd gemakkelijk om
een klus-vraag aan iemand te stellen
of om zelf hulp aan te bieden.
Daarom is er op elke dinsdagochtend
tussen 10 en 12 uur een vrije inloop om
klus-vragen te stellen.

" Ik heb soms even iemand nodig
voor een klein klusje in huis, maar wie
moet ik daarvoor dan vragen?"
— Oudere buurtbewoner

Stap 2: Het Klus Team Malberg
bespreekt met u de Klus-vraag.

Hulp nodig bij een
klusje?

Stap 3: Het Klus Team maakt een
Kijk-afspraak om te kijken welke
materialen er nodig zijn voor het klusje.

Loop dan gerust op dinsdagochtend
met uw Klus-vraag bij het Klus Team
binnen.

Stap 4: Het Klus Team maakt met u een
Werk-afspraak om het klusje bij u te
komen klaren!
Stap 5: Eventuele materiaal kosten
worden vooraf met u overlegd en
door u betaald. Verder is het klusje
klaren voor u helemaal gratis!

Informeer ook buurt-bewoners over
de mogelijkheid om bij het Klus Team
binnen te lopen.
U bent van harte welkom van 10 tot
12 uur. Onder het genot van een
kopje koffie of thee bespreken we
dan uw Klus-vraag.

Kom langs bij:

“Klus Team Malberg”
dinsdag ochtend van 10 tot 12
uur in Centre Manjefiek Malberg
Of mail naar:
klusteammalberg@outlook.com
Volg ons ook op Facebook:
FB: Klusteam Malberg

