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Inhoudsopgave
Verbindingsweg station Horst-Sevenum

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Avondje uit

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Zonnen

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Klusjes
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Respondenten

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Klusjes
Er gaat wel eens iets kapot in huis tijd om te klussen.

8. Ben jij degene die dit klusje klaart?
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Als ik het kan maken. Anders moet het wel iemand anders doen.
(alleenwonend)
De meeste klussen doe ik zelf maar specialistisch werk laat ik aan de
vakman over.
Ik doe bijna alles zelf maar blijf wel van dingen af waar stroom op staat.
Sommige klusjes zelf en sommige partner
Kleine klusjes zoals een lamp vervangen of een moertje vastdraaien etc.
doen we zelf. Voor grotere zaken halen we iemand anders er bij.
Meestal is mijn vrouw diegene die de kleinere klusjes ter hand pakt .
Vanwege reuma; vroeger deed ik alles zelf
Door partner
Echtgenoot
Ik heb een handige man, die voor mij de klusjes doet.
Ik heb een hele handige man die alles kan ;)
Ik heb een zeer handige man
Kleine klussen probeer ik zelf maar ben niet echt handig. Moeilijkere klussen
laat ik iemand anders doen.
Mij n man is meestal degene die de klussen doet
Mijn echtgenoot.
Mijn man
Mijn Man
Mijn man doet de clusjes in huis
Mijn man en of een goede kennis
Mijn man is handig
Mijn man is timmerman en erg handig.
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Mijn man is timmerman, dus die is veel handiger dan ik.
Mijn man knapt alle klusjes op
Mijn ontzettend handige echtgenoot is de klusjesman hier in huis!
Soms wel als het eenvoudig is
Vanwege mijn leeftijd heb ik soms hulp nodig; maar wat ik kan doe ik zelf

8.1 Wat voor klusjes doe je zelf in huis?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Alle voorkomende klussen
Alleen geen hele grote projecten
Alles
Alles wat kapot kan gaan
Alles wat voorkomt
Bijna alles.
Boodschappen, wassen,
Dingen op hangen, olie smeren waar nodig, lampen vervangen
Eigenlijk alles
Electra, waterleiding, afvoer, etc, etc
Fiets en auto onderhoud
Halve huis verbouwen.
Kapot stopcontact, overig electra
Kleding reparatie
Opruim werkzaamheden.
Reparatie apparatuur
Reparatie huishoudelijke apparatuur
Repataties aan apparaten.
Techniek
Technisch gebied
Tegelen
Verbouwingen

3

9. Schakel je wel eens een klusjesman in?
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Als het `n grote klus is; zoals bv. tegelzetten-->ieder z`n vak!
Bij dingen die ik zelf niet kan maken.
Bijv. om een deur af te hangen of om glas te vervangen
Een keer per jaar voor de tuin. Dak reparatie
Grotere klussen zoals oprit aanleggen en jaarlijks snoeien van bomen en grote struiken.
Heeel af en toe, bv voor stucwerk en voegen uitkappen en opnieuw voegen. CV ketel heb
ik laten plaatsen, maar dat had ik beter zelf kunnen doen. Ik ben niet snel tevreden met
het werk van een ander :-)
Ik vraag dan bekwame mensen binnen familie- of vriendenkring
Klusjesman? Wel een vakman.
Mijn broer
Mijn lieve echtgenoot
Mijn man
Soms
Voor het echte mannenwerk. Ik ben weduwe
Voor zaken, die ik zelf niet kan of vakkundig genoeg ben
Vooral op het gebied van elektra. groter klussen laat ik een aannemer doen
Zie 8
Alleen als het iets specialistisch is, zoals bijvoorbeeld een parketvloer schuren. Voor kleine
klussen vraag ik een bekende.
Echtgenoot is handig
Goeie buurman
Handige vader
Ik vraag mijn broer of vrienden/kennissen
In ieder geval zelden
Mijn man is klusjesman
Mijn vader is zo nu en dan mijn klusjesman.
Mijn zoon geeft mij vaak hulp bij wat ik niet zelf kan
Niemand kan het beter dan mijn man zelf
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Niet nodig met een handige timmerman in huis.
Soms wel familie of vrienden.
Wij hebben een heel handige (schoon)vader.
Zelden , alleen bij een grotere verbouwing. Dit voor klussen waar ik zelf geen gereedschap
heb, zoals stucadoor,dakdekker .

9.1 Waar vind je die?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Al naar gelang ik nodig heb
Alleen uit de directe omgeving van Horst
Bedrijven
Bekende
Bestaande bedrijven
Buren (2x)
Buurman
Eerder al ingeschakeld / ontmoet
Erkent bedrijf
Ervaring met professionele klusjes man
Ga zelf zoeken.
Gewoon thuis
In dorp
In horst
In ons dorp
Klusgroep
Lokale blaadjes zoals de Hallo
Mijn man
Netwerk
Regulier bedrijf
Uit het dorp
Vakmensen/ bedrijven uit ons dorp
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Via een doe het zelf winkel
Via mijn werk
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