
Overzicht klussen NLdoet gemeente Nederweert 

 Vrijdag 20 maart 2015 

 

Zaterdag 21 maart 2015 

Organisatie Locatie Tijd Klus + omschrijving 

Jong Nederland Ospel  Houwakker 35, 
Ospel 

09.00-
16.00 

Klus-en poetsdag Blokhut Jong Nederland Ospel 
In en rondom de blokhut willen we weer het nodige gaan 

opknappen en poetsen. Raam- en deurkozijnen moeten 
geschilderd worden, de heg (150 meter en 3 meter hoog!) 
moet gesnoeid worden en de bedoeling is dat we gaan 
beginnen met het aanleggen van een nieuwe stookkuil, een 
nieuw materiaalhok en een speelbos. 

Veilig verkeer 

Nederland Nederweert 

Plataanstraat 8, 

Nederweert 

09.00-

13.00 

Opknappen educatiematerialen 

Ter bevordering van verkeerslessen het opknappen van een 
aantal materialen voor kinderen en andere weggebruikers. 

Buurtschap Kruisstraat Kruisstraat 110, 
Nederweert-Eind 

09.30-
15.30 

Versiering maken voor het 50-jarig JUBILEUM! 
Oude jubileumversiering opknappen! Kienkaarten opknappen 
en herstellen. 

NFC  Hoevenzijweg 3, 
Nederweert-Eind 

09.00-
11.00 

Opbergsysteem maken  
De fotoclub bezit een groot aantal fotolijsten die gebruikt 
worden voor exposities bij onder meer zorginstellingen. Als 
deze niet in gebruik zijn, moeten ze op een keurige manier 
opgeborgen zijn zodat er geen beschadigingen ontstaan en 
de lijsten nog vele jaren mee kunnen. 

Schuttersgilde st. Lucie Houtsweg 16, 
Nederweert-Eind 
 
 

09.00-
16.30 
 

Opknappen binnenplaats/nieuwe afscheiding plaatsen 
We willen de binnenplaats opknappen, de coniferenheg 
verwijderen en een nieuwe afscheiding plaatsen. 
 

Schoonmaakdag 

Nederweert 

Gutjesweg 2, 

Nederweert 

08.30-

12.30 

Natuurschoonmaakdag 

Vanuit de gemeentewerf aan de Gutjesweg vertrekken de 
vrijwilligers naar aangewezen wegdelen om vooral zwerfafval 
op te ruimen. Vrijwilligers van wildbeheerseenheden, 
visverenigingen, vogelwerkgroep, individuele vrijwilligers, 
volwassenen en kinderen 

Organisatie Locatie  Tijdstip  Klus + omschrijving 

Zorgcentrum St. 
Joseph  

Horecagelegen-
heid Kerkstraat 

15.00-
18.00 

Uitstapje: Wij gaan er op uit 
Veel cliënten zijn afhankelijk van bezoek en kunnen daarom 
niet zomaar even de deur uit. Tijdens deze activiteit gaan 
cliënten en vrijwilligers een middag naar een café/restaurant 
in het dorp 

Zorgboerderij 
Bosserhof  

Bosserstraat 23, 
Nederweert 

09.00-
15.00 

Huismus 
Een verblijfsgebied inrichten voor deze bekende tuinvogel 
d.m.v. enkele struiken, planten voor schuilgelegenheid. 
Nestplaatsen inrichten, voerhuis maken en natuurlijk het 
bekende waslijntje plaatsen 

Woonzorgcentrum Aan 

Stad-Thoës 

Stad 2, Ospel 10.30-

16.00 

De ruimte een opknapbeurt geven 

Samen een gezellige dag hebben. Door NL Doet van een 
gewone dag een bijzondere dag maken! Verbondenheid 

vergroten tussen deelnemers dagbesteding, bewoners 
woonzorgcentrum, buurtgenoten, vrijwilligers en 
medewerkers. 

De Zonnebloem  Pastoor de 
Fauwestraat 11, 
Leveroy 

13.30-
15.00 

Contacten tussen jong en oud 
Activiteiten organiseren in de Basisschool in Leveroy zodat 
de ouderen van Leveroy in contact komen met de Leerlingen 
van de Basisschool en op deze manier een ontspannings- 
middag hebben. Dit door middel van samen iets bakken- 
creatief bezig zijn gezelschapsspellen doen en informatie 
uitwisselen naar elkaar. 



Harmonie st. Joseph 
Nederweert 

Beatrixstraat 47, 
Nederweert 

09.00-
15.00 

Onderhoud clubgebouw en instrumentarium 
Jaarlijkse grote schoonmaakbeurt van het clubgebouw en 

onderhouds- en poetsbeurt instrumentarium. 

Reddingsbrigade 
Nederweert  

Winnerstraat 1, 
Nederweert 

09.00-
15.00 

Opknappen en ontwikkelen 
Opknappen, aanpassen en groot onderhoud van de twee 

opbergruimtes van de Reddingsbrigade. Tevens nieuw maken 
rekken en steunen voor de twee drenkeling-reanimatie 
poppen. 

Rijvereniging Leveroy  Sillenhoek 29, 
Leveroy 

09.30-
15.30 

Klussen op en rond het clubterrein 
Van het verenigingsgebouw bladert de verf af en zijn 
reparatiewerkzaamheden noodzakelijk. Het 

hindernismateriaal is beschadigd en heeft ook een verfbeurt 
nodig. Verfklussen: verenigingsgebouw, hindernismateriaal. 
Repareren van het hindernismateriaal dat kapot is. Het 
clubgebouw en het clubterrein klaarmaken voor het outdoor 
seizoen: snoeien, maaien, reparatiewerkzaamheden aan 
clubterrein en verenigingsgebouw c.q. 
onderhoudswerkzaamheden. 

Stichting PSW – 

Ondersteunend wonen 

Schoolstraat 1, 

Nederweert 

10.00-

17.00 

Bescherming wenteltrap buiten 

Metalen noodtrap voorzien van houten omkleding. Doel: 
veiliger zitten buiten door oudere soosbezoekers. Trap is van 
metaal, puntig en leidt gemakkelijk tot "hoofdstoten" door 
soosbezoekers. 

EHBO Nederweert Kapelaniestraat 
4, 
Nederweert 

10.00-
14.30 

Samen werken aan veiligheid 
Vrijwilligers gaan EHBO koffers ophalen bij particulieren en 
bedrijven om deze na te kijken, aan te vullen en weer 
retourneren. Ander gedeelte zal bestaan uit het aanpassen 
van 2 tweedehands fietsen tot "EHBO evenementfietsen" 

Jong Nederland 
Budschop 

Ospelseweg 15, 
Nederweert 
 
Tussen 
Ospelseweg 
nummer 15 en 

17 loopt een pad 
naar het 

clubgebouw 

08.00-
13.00 

Overkapping bouwen/klusjesdag 
Wij gaan een nieuwe overkapping bouwen voor onze 
aanhangwagen. Hiervoor hebben we vrijwilligers nodig die 
kunnen helpen met de aanvoer van de materialen en 
sjouwen van spullen. Daarnaast is ook onze halfjaarlijkse 
'doedag', waarbij we allerlei kleine reparaties en klusjes 

uitvoeren in en rond ons clubgebouw. Denk aan kleine 
reparaties, opruimen en schoonmaken. 

KVW Nederweert Graafschap-
hornelaan 167,  
Weert 

 
0651246162 
(mocht de poort 
gesloten zijn) 

09.00-
14.00 

KVW gaat door 
Het onderhouden en uitbreiden van spellen voor 
Kindervakantiewerk. 

PSW ML Eikenstraat 20e, 
Nederweert 

 
 
Centraal 
uitgangspunt 

13.30-
18.00 

Hap en stap 
Samen met onze cliënten willen we een diner voorbereiden 

op drie verschillende locaties, waarna we deze samen met de 
vrijwilligers en cliënten zullen nuttigen. Samen bezig zijn, 
samen werken aan een doel, sociale interactie staat hier in 
voorop.  

 

 


