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1 PAASWEEKEND 
• Verlichting deel – nieuwe verlichting is aangebracht in de deel zelfde serie als in de loods al hing 

maar iets warmer tintje. Er is nog een deel lichtlijn over helaas geen lampen met dit materiaal gaan 
we kijken wat de mogelijkheden zijn voor op de voorzolder. 

• Dakgoot – dakgoot en muurplaat van de deel is vervangen door een nieuwe ook de verrotte spanten 
zijn afgezaagd en aangeheelt met een nieuw stuk span zodat de panlatten en pannen weer 
opgevangen worden. Later zal een loodgieter de zinken stukken netjes plakken en 2 gaten extra 
maken voor een beter afvoer van water. 

• Speelsloot – dam van de speelsloot is weer hersteld waardoor het waterniveau weer op zijn 
originele pijl is. We zullen dit in de gaten houden dat dat zo blijft. 

• Kampvuurkuil – deze is geheel schoongemaakt ook onder de kampvuurbak. Putje is ook 
doorgespoeld. Later zal een moment gezocht wordt om het as weer af te voeren. 

• Dakramen deel – 2 dakraam aan de junglezijde zijn vervangen deze waren erg slecht bij weghalen 
vielen ze al deels uit elkaar. 

• Hekwerk – op zowel het stukje tussen 1e en 2e veld als jungle naar boomgaard zijn de hekken 
geplaatst; deze zijn 2x 1,5mtr breed welke afzonderlijk open kunnen. Als ze beide open staan is dat 
breed genoeg voor een tractor e.d. 

• Parkeerplaats – belijning is weer aangebracht waardoor aan weerszijden 7 parkeerplaatsen zijn in 
totaal dus 14 plekken. Het gedeelte voor doorgang richting kampvuurkuil/houtopslag is geen 
parkeerplaats: hier is een streep neergezet. Mocht dat nog niet duidelijk zijn dan zal daar NP in 
geplaatst worden. Zo blijft het vrij voor hulpdiensten en het spel van scouting. 

• Keuken – de roosters van de afzuigkap in de keuken zijn schoongemaakt dit is best veel werk als 
het langere tijd erop zit. Dit zal dus ook eens in de zoveel tijd (1á 2 maanden) gedaan moeten 
worden. Er zal nog even gekeken worden wat daar de beste procedure voor is. 

• Beverlokaal – in samenwerking met de bevers is een plaat hout opgehangen waar Hotsitonia op 
geschilderd gaat worden deze zullen de bevers verder zelf afmaken. 

• Straatwerk – hier en daar is wat straatwerk hersteld doordat mollen het hebben laten verzakken. 

   

   

Verlichting deel Materiaalbeheer  

Muurplaat deel verrot  Dakgoot/muurplaat herstellen  
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Muurplaat herstellen  Plaatsen hekken  

Ad’s super pannenkoeken Wandbekleding beverlokaal 

Ophogen straatwerk 2x Nieuwe dakraam deel 

Speelsloot weer vol met water Kampvuurkuil schoonmaken 
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Belijning parkeerplaats Catering 


