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Onze  
Klusvrouwen 
Esther en Nicole klussen  
bij mensen thuis

Speelgoed  
voor ieder kind
Hetty en Willy zijn vrijwilliger  
bij Speelcadeau in Eindhoven 

Nieuwe activiteiten
Kijk in de activiteitenagenda 
wat er op de planning staat 



Mannenwereld? 
Het is geen alledaags beeld: twee vrou-
wen met een cirkelzaag op de oprit in een 
woonwijk. “Dat klopt,” zegt Nicole. “We 
krijgen ook veel reacties. Vooral van onze 
vrouwelijke klanten. ‘Dat had ik ook wel 
gewild, als het vroeger had gekund,’ zeg-
gen ze vaak. In hun tijd moesten vrouwen 
vaak naar de huishoudschool. Of meteen 
na de lagere school 
gaan werken.”

Inmiddels is er veel 
veranderd. Maar nog 
steeds kiezen rela-
tief weinig vrouwen voor een technisch 
beroep. Onze Klusvrouw is opgericht om 
vrouwen aan te moedigen die keuze 
wél te maken. Alle klusvrouwen die zich 
bij Onze Klusvrouw aansluiten, worden 
zelfstandig ondernemer. Ieder werkt 
vanuit haar eigen omgeving. In het geval 
van Onze Klusvrouwen Esther en Nicole is 
dat de rand van Eindhoven. Esther werkt 
vanuit Veldhoven en Nicole vanuit Son en 
Breugel. Soms zijn vier handen makkelijker 
om een klus te klaren en werken ze samen.

Alle Onze klusvrouwen samen vormen 
een actief netwerk waarin ze kennis 
en ervaring met elkaar delen. “We 
organiseren bijvoorbeeld praktijk-
dagen bij bedrijven,“ vertelt Esther. 
“En we geven presentaties aan 
elkaar over onze klusprojec-
ten. Zo leren we nieuwe 
materialen en bepaalde 

handigheidjes kennen. En als we ergens 
niet uitkomen, appen we elkaar.”

Nieuwe uitdaging
Hoe kwamen Esther en Nicole er eigen-
lijk bij om klusvrouw te worden? Nicole 
(54) heeft altijd in het bedrijfsleven ge-
werkt. “Voordat ik kinderen kreeg, reisde 
ik veel voor mijn werk. Daarna ging ik 

op kantoor werken. 
Een tijd geleden 
begon de vaste 
structuur me tegen 
te staan. Ik wist op 
maandag al hoe 

de week verder ongeveer zou verlopen. 
Toen ben ik gaan zoeken: wat zou ik 
willen gaan doen? Ik heb twee ‘handige 
handen’ en heb altijd veel  
zelf gedaan. 
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Een kijkje achter de schermen: 
Onze klusvrouwen Esther en Nicole

Esther en Nicole 
klussen bij mensen thuis:

"We kijken  
en denken  
graag mee." 

Op een vrijdagochtend gaan we op pad met Onze klusvrouwen Esther en Nicole. Ze 
zijn er voor alle soorten klussen in en om het huis. Ze komen vooral vaak bij oudere 
mensen, die zelf niet (meer) kunnen klussen. “Vaak gaat het om hele kleine dingen,” 
vertelt Esther. “Maar het zorgt ervoor dat het huis veilig én comfortabel blijft. Zodat 
mensen langer thuis kunnen blijven wonen.”

Klussenlijst
Vandaag gaan Esther en Nicole naar Piet. 
Zijn vrouw woont niet meer thuis en zelf is 
hij niet handig. Daardoor blijven er allerlei 
klussen liggen. Piet heeft een lijst gemaakt 
met wat er allemaal mag gebeuren. “Dat 

is ideaal voor ons,” zegt Nicole. De dames 
gaan meteen van start met het op maat 
zagen van een groot meubelpaneel.  
Esther: “De deur van de kledingkast loopt 
steeds uit de rail. Daarom gaan we dit pa-
neel aan de zijkant van de kast monteren.”

 Klusvrouw  
Nicole test de 
nieuwe rook- 

melder.

" Mensen weten vaak niet wat 
er allemaal is om hun leven 
gemakkelijker te maken."
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Via mijn man kwam ik de website van 
Onze klusvrouw tegen. ‘Yes’, dacht ik, ‘dit is 
het!’. Tot mijn verbazing vond mijn werkge-
ver het prima als ik parttime ging werken. 
Ik werk nu twee dagen per week als klus-
vrouw en drie dagen op kantoor. Vooral de 
afwisseling vind ik erg leuk. Ik heb altijd 
wat te vertellen als ik ’s avonds thuiskom.”

Esther (36) startte afgelopen maart als  
Onze Klusvrouw. “Ik heb twaalf jaar in de 
zorg gewerkt. Op een gegeven moment 
merkte ik dat het me geen energie meer 
gaf. Ik had altijd al de drive om iets voor me-
zelf te gaan doen. Maar wat? Ik ben gaan 
kijken waar ik gelukkig van word. Thuis kon 
ik uren bezig zijn met klussen. Op mijn werk 
werd ik ook vaak voor klusjes gevraagd.  
Toen ik op de website van Onze klusvrouw 
keek, wist ik meteen: dit kan niet missen. 
En het klopt helemaal. Ik heb twee zonen, 
de jongste is vier en de oudste negen. Ze 

vinden het cool om 
met de bus mee te gaan. 

Als een klus een keer wat uit-
loopt, kan dat gewoon. En laatst 

zei mijn oudste zoon: ‘Mama, je bent nu 
veel gelukkiger als je thuiskomt!’”

Keigezellig
Hoe vinden mensen Nicole en Esther 
eigenlijk? “Keigezellig!” roepen ze in koor. 
Nicole: “Vaak wordt voor ons ook de tafel 
gedekt en eten we een boterhammetje 
mee. Laatst waren we bij een bedrijf om te 
leren over verschillende soorten cement en 
mortel. Daar kregen we te horen: ‘Het is zo 
leuk met jullie. Jullie zijn zo gedreven en 
willen alles leren.’” 
Dat het gezellig is met de klusvrouwen ge-
loven we meteen. Het enthousiasme spat 
van ze af. Maar eigenlijk bedoelden we met 
onze vraag: hoe komen klanten bij jullie 
terecht? Nicole: “Soms heeft iemand over 
ons gelezen in de nieuwsbrief, op de web-
site van Ledenservice ZuidZorg, of in het 
dorpskrantje. En onze bus is ook een eye-
catcher.” Esther knikt. “Onze bus spreekt 
wel ja. Laatst kreeg ik telefoon: ik zag je 
bus! Dat kwam goed uit want ik was net op 
zoek naar iemand voor een paar klusjes!”
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Veiliger en gemakkelijker
“Bij oudere mensen doen we tijdens het 
eerste bezoek vaak de zogenaamde Veilig 
wonen check,” vertelt Nicole. “We hebben 
een speciale app met vijftig belangrijke 
punten die we checken. De klant kan de 
resultaten hiervan ook ontvangen. Zo kan 
hij of zij zien hoe veilig 
de woning is. Soms zit-
ten steunen en beugels 
te ver weg of ontbreken 
ze op belangrijke plaat-
sen. Maar we hebben 
ook oog voor hele ba-
sale dingen als betere verlichting en een 
goed begaanbaar pad naar de voordeur.”
Sommige dingen zien de klusvrouwen al 
als ze binnenkomen. “Bijvoorbeeld een 
deurpost die vooral op één plek versleten 
is,” zegt Esther. “Dan weet ik dat de be-
woner zich daaraan vasthoudt. Mensen 
weten vaak niet wat er allemaal is om 
hun leven gemakkelijker te maken. 
Of welke (medische) hulpmiddelen 
ze moeten kiezen. Er is ook zoveel 
aanbod, alleen al in handvatten 
en beugels. Wij kijken en den-
ken graag mee.” 

Na het klussen ruimen de da-
mes hun rommel op. Esther: 
“En we stofzuigen en dweilen. 
Dat doe ik ook met mijn bus 
trouwens. Die moet netjes 
zijn, zodat ik alles meteen kan 
vinden.” Alles dus om de men-
sen te ontzorgen. Nou ja, alles? 
“Volle wasmanden laten we wel 
staan!” lacht Nicole.

Ontzorgen
Bij Piet staan er vandaag grotere en 
kleinere klussen op het programma: de 
kledingkast repareren, een wastafel en 
kraan vervangen, een tochtstrip plaatsen, 
rookmelders ophangen en een paar be-
schadigde tegels vervangen. "Daarom zijn 

we hier samen," zegt 
Nicole. Er zijn veel 
andere klussen die 
Onze Klusvrouwen 
Esther en Nicole re-
gelmatig doen. Zoals 
muren verven, een 

vloer leggen, tuinieren of een buitenkraan 
plaatsen. Esther: “Laatst waren we bij een 
mevrouw van wie de man overleden was. 
Hij hield niet van behang, zij wel. Nu kon 
ze helemaal losgaan.”

"Mijn oudste 
zoon zei laatst:  

Mama, je bent nu 
veel gelukkiger als 

je thuiskomt!"

"Na het klussen ruimen we  
onze rommel op, stofzuigen en  
dweilen we. Volle wasmanden 
laten we wel staan!"

Gratis voor leden: 
‘Veilig Wonen Check’  

 Gratis ‘Veilig Wonen Check’ voor leden
Veilig wonen gaat verder dan zorgen voor 

een goed slot op de deur. Onze Klusvrouwen 
bieden de leden van Ledenservice ZuidZorg 

gratis de 'Veilig Wonen-Check' aan. U betaalt 
hiervoor geen (voorrij)kosten. Het advies duurt 

gemiddeld een uur, waarna u een rapport 
krijgt met het advies. Onze Klusvrouw kijkt 

of montage of andere aanpassingen ook 
daadwerkelijk te realiseren zijn en geven 

een indicatie van de kosten. Mocht u deze 
aanpassingen willen realiseren dan kunt u een 

vervolgafspraak maken met Onze Klusvrouw. 
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