
 

Aan:  
- klussers die zich hebben aangemeld 
- klussers die zich nu nog willen aanmelden 

 
Periode: 
 1-20 augustus 2022 
 
 
 
Bêste minsken ferbûn mei Nijkleaster en Westerwert, 
 
We kunnen binnenkort (eindelijk) zelf de handen uit de mouwen steken op it Westerhûs! 
In de komende weken worden op it Westerhûs de prefab woningen geplaatst. In overleg met de  aannemer 
kunnen we daarin in de bouwvak - van maandag 1 t/m zaterdag 20 augustus -  een aantal klussen doen. Er 
is een groep die zich al heeft aangemeld om klussen te doen op it Westerhus. Daar zijn we erg blij mee. We 
willen anderen hierbij ook nog uitnodigen om mee te klussen. 
 
Zou je willen aangeven of en wanneer je mee wilt helpen? Graag data en dagdelen doorgeven. We 
werken van maandag t/m zaterdag. Wil je aangeven of je wilt timmeren, schilderen en/of cateren? 
 
Welke klussen moeten er worden gedaan? 

1. In de woningen moeten 3 plafonds voorzien worden van planken. Er zijn daarvoor bouwsteigers 
aanwezig en 2 spijker-apparaten en instructies.  

2. De planken voor drie gangen moeten in de grondverf worden gezet.   
 
Wanneer? 
Van maandag 1 augustus t/m zaterdag 20 augustus gaan we aan het werk, steeds in groepen van 3 mensen.  
Er is ook altijd  iemand van het bouwteam aanwezig voor instructie en begeleiding.   
 
Wat neem je zelf mee?  
Werk- of stevige schoenen, werkhandschoenen en lunch. Voor koffie en thee wordt gezorgd. 
 
Hoe zien de klusdagen er uit? 
We starten om 8.30 uur met koffie en instructie en gaan om 9.00 uur aan het werk (met koffiepauze 
natuurlijk) tot 12.15 uur. Tussen 12.15 uur en 13.00 uur is er een lunch pauze. De middagploeg begint weer 
om 13.00 uur en werkt door tot 16.00 uur. Je kunt dus kiezen voor een hele of een halve dag werken. 
 
 
Je kunt Annet of Sietske bellen of mailen:  
 
Annet: 06-19167455, a.draaisma@nijkleaster.frl 
Sietske: 06-30294733, s.visser@nijkleaster.frl 
 


