
Klusjesmannen in actie voor HOZO 
 

HILLEGOM ▪ Op 26 mei hebben Colin van der Klauw en Remco Wiltschut beweegspellen 

geschonken aan HOZO. 

 

 
 

Colin (27) en Remco (30) zijn allebei buurtsportcoach, de een in Hillegom, de ander in 

Haarlem Schalkwijk. Door de coronamaatregelen hadden zij niet veel meer omhanden en 

zochten zij een zinvolle bezigheid. Zij wilden graag wat betekenen voor mensen die het in 

deze coronatijd extra moeilijk hebben.  

 

Omdat de bewoners van verzorgingshuizen door de lockdown niet meer naar buiten konden 

en geen bezoek meer mochten ontvangen, was al snel duidelijk dat zij voor deze mensen 

iets wilden doen. Daarom hebben de mannen contact gezocht met woonzorgcentrum 

Parkwijk in Hillegom en Schalkweide in Haarlem om te kijken waaraan de bewoners 

behoefte hadden. Al snel bleek dat de ouderen wat meer daginvulling en beweging konden 

gebruiken. Jacqueline Ringma, medewerker welzijn bij HOZO, vertelde dat de bewoners 

van Parkwijk in de rij staan voor de knikkerbaan (een soort sjoelbak, maar dan met 

knikkers) en dolgraag een tweede wilden. Bij Schalkweide stond een nieuwe 

geluidsinstallatie op het verlanglijstje. Daarvoor was geld nodig en dus besloten Colin en 

Remco via  ‘heitje voor een karweitje’ geld in te zamelen. Op die manier is het project 

‘Klusjesmannen’ ontstaan. 

 

Na goedkeuring van hun werkgever SportSupport (Hillegom in Beweging) zijn de 

klusjesmannen enthousiast, maar zonder al te hoge verwachtingen, van start gegaan.  



De eerste klusjes waren voornamelijk het wassen van auto’s van bekenden. Al snel werden 

zij ook door anderen voor allerlei klusjes gevraagd, zoals het rondbrengen van bloemen, 

het afvoeren van afval naar de stort en het geven van personal trainings. De grootste klus  

- en daarmee de grootste uitdaging - was het monteren van een nieuw dak op een 

schuurtje. Als volleerd amateurtimmermannen hebben zij ook deze klus geklaard. Verder 

hebben zij nog wat oude buxussen uit tuinen verwijderd en banden gewisseld. Door al deze 

klusjes en door donaties hebben de klusjesmannen een bedrag opgehaald van euro 540. De 

helft van dat bedrag was bestemd voor Parkwijk, de andere helft voor Schalkweide. 

 

Omdat de klusjesmannen veel meer geld hadden opgehaald dan verwacht en een mooie 

korting kregen bij leverancier SpelPlus in Diemen, hebben zij de bewoners van Parkwijk 

niet alleen een nieuwe knikkerbaan, maar ook een werpspel geschonken. Van het 

resterende bedrag kochten zij nog een knikkerbaan voor de bewoners van Bloemswaard, 

die er nog geen een hadden.   

 

Bas de Groot, oud-medewerker van HOZO, was bij de overhandiging van de beweegspellen 

aanwezig. Hij vond het project van de klusjesmannen zo’n leuk initiatief, dat hij heeft 

toegezegd een tweede knikkerbaan te doneren aan de bewoners van Bloemswaard.  

 


