
Klussenklup Littens 
 
Aan alle inwoners van Easterlittens, 
 
In de jaarvergadering van Doarpsbelang Easterlittens is gesproken over de inzet van een groep 
vrijwilligers uit Littens en omstreken die op vooraf afgesproken data klussen uitvoeren in en voor ons  
dorp. Kort geleden hebben Sjouke de Groot, Evert Rodenhuis, Paulus Zijlstra en Aad van der Burg om 
de tafel gezeten om dit idee verder uit te werken en hebben dit hierna afgestemd met Doarpsbelang 
en de verschillende verenigingen. 
 
Graag nodigen wij iedereen uit die in de gelegenheid is en dit een goed initiatief vindt om zijn of haar 
bijdrage te leveren en deel te nemen aan de klussenklup Littens. 
Wij starten op woensdag 3 april om 9.00 uur in de Jister met een bakje koffie, verdere uitleg en 
beantwoorden van vragen. Hierna gaan we los. 
 
Wat biedt de klussenklup Littens (KKL)?  
De Klussenklup Littens biedt mienskipssin, gezelligheid, betrokkenheid, ontmoeting en het leren van 
elkaar. 
 
Wat doet de klussenklup Littens? 
KKL richt zich op klussen bij de gemeenschappelijke voorzieningen in Littens. Voorbeelden zijn de 
Jister, VVO, Longa, KV Onder Ons en de IJsclub. Het gaat om de wat grotere klussen die niet onder 
het dagelijks onderhoud vallen. Het zijn geen spoedklussen maar klussen die even kunnen wachten. 
 
Onder wiens verantwoordelijkheid?  
KK Littens is formeel een commissie die valt onder Doarpsbelang Easterlittens. De vrijwilligers- 
verzekering van de gemeente Leeuwarden is van toepassing voor de vrijwilligers van de KKL. 
 
Met welke regelmaat en op welke tijden? 
iedere maand spreken we af op een woensdag. Van 9.00 uur tot 16.00 uur. Hierna even nazitten. 
Op woensdag 3 april zijn wij gestart met 9 klussers. De volgende data zijn woensdag  1 mei en 12 
juni.  Hierna maken we nieuwe afspraken. 
 
Deelnemers  
Iedereen die mee wil doen is welkom.  Mannen en vrouwen, jong en oud,  die op de betreffende 
woensdagen tijd hebben voor het uitvoeren van klussen. Ook van buiten Littens is men uiteraard van 
harte welkom. Kun je niet de gehele dag maar wel een paar uurtjes of een dagdeel dan ben je 
uiteraard ook van harte welkom. 
 
Aanspreekpunt/aanmeldpunt voor klussen. 
Verenigingen die gebruik willen maken van de klussenkup Littens zorgen ervoor dat hun klus gemeld 
wordt bij KlussenklupLittens@gmail.com 
Hier wordt bekeken of - en indien ja - wanneer de klus uitgevoerd kan worden. De verenigingen zijn 
verantwoordelijk voor het aanleveren van het materiaal dat nodig is voor het uitvoeren van de klus. 
 

Wij zien jullie graag op woensdag 1 mei as. om 9.00 uur. 
 
Tot dan. 
 
 
Evert Rodenhuis, Sjouke de Groot, Paulus Zijlstra en Aad van der Burg 
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