Schoonmaakrooster 2018
Ook dit jaar wordt er weer regelmatig schoongemaakt, immers het gebruik van het clubhuis voorafgaand aan
kanoplezier en de onvermijdelijke apres-canoe laten zo hun sporen achter.
De start van het seizoen wordt gevierd met een extra grondige aanpak, de Oudhollandse lenteschoonmaak. Voor
de rest van het jaar zijn er op oneven weken beurten voor lopend onderhoud ingepland.

Ben je verhinderd op de genoemde dagen ruil dan met een ander op de lijst, of doe je klus, in
overleg met je maatje, op een andere dag.
Bij vragen kan je een berichtje sturen naar: AlievanAnkeren@XS4all of bel 035-5425134.
Ben je er helemaal klaar mee, zet dan een vink op het rooster dat op het prikbord hangt. Dat
maakt het makkelijk om je eraan te herinneren als je er even niet aan toe bent gekomen.
Wk. zo – ma
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24/03
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09/04-15/04

De schoonmakers
Voorjaarsbeurt. Regie: Hans Beekhuis. Hiervoor worden
uitgenodigd: Alie, en andere geselcteerden

17

23/04-29/04

Nico Fris

19

07/05-13/05/

Sigrid Nijstadt + Hester Strengholt

21

21/05-27/05

Alefs, Pauline + Koen

23

04/06-10/06

Harry Stol + Richard Sijmonsma

25

16/06-24/06

Janneke Oosterbroek + Sylvia Birnie

27

02/07-08/07

Ronny Heeg + Joep/Jons Hentenaar

29

16/07-22/07

Maartje van ’t Slot + Matthijs Borgdorff

31

30/07-05/08

Johan Bosgra + Catharina Beaufort

33

13/08-19/08

Michel Velthuizen + Johan van Zanten

35

27/08-02/09

Mary Hennie + Maarten van de Heuvel

37

10/09-16/09

Saskia Waaijer + Marco Ton

39

24/09-30/09

René Huvers + Greetje van der Stoep

41

08/10-14/10

Petra Wil Klouwen + Leida Wagenaar

43

22/10-28/10

Ine Kelderman + Marlies Wijntjes

Tijdens de
winter

De wintervaarders maken schoon voor de GAL in november en
voor de nieuwjaarsreceptie in januari 2018. En halen zo nu en dan
eens een bezem door het gebouw.

Jozua de Vries + Bart Linnartz
+

John Veltman

