
Klus- en snoeidag 15 oktober 2016 

 

Zoals gebruikelijk wordt het seizoen afgesloten met de jaarlijkse klus- en 

snoeidag. Ook dit jaar hopen we op voldoende enthousiaste vrijwilligers die de 

handen uit de mouwen willen steken. 

Veiligheid staat voorop en daarom vragen wij iedereen zelf te zorgen voor 

beschermende middelen, zoals handschoenen, gezicht- en gehoorbescherming. 

Indien uzelf beschikt over een mogelijk bruikbare machine of handgereedschap, 

dan zijn deze meer dan welkom. Gezien de werkzaamheden van dit jaar gaat de 

voorkeur uit naar heggenscharen op accu of benzine. 

Spijtig genoeg kunnen we dit jaar geen gebruik maken van de expertise van 

Klussenbedrijf Bijl & hoveniersbedrijf Ter Schure. Beide hebben op deze datum 

andere bezigheden. 

Voor de leden die de gas-, water- en elektrameters op gaan nemen is een 

kniekussentje, hoosvaatje en een zaklamp zeer handig! 

 

Catering: 

 Vanaf 09.00 uur zijn er circa 4 vrijwilligers nodig voor het smeren van de 

broodjes. 

 Wederom is ons lid, dhr. Tjoelker van kavel 286 bereid om de diverse 

broodjes voor de lunch te sponsoren. Deze dienen op zaterdagmorgen 

opgehaald te worden uit Drachten. Hiervoor zoeken wij nog een vrijwilliger! 

 Voor bij de koffie/thee hebben we dit jaar oranjekoekstukjes welke worden 

aangeboden door Poiesz supermarkten. Dit is geregeld door de schoonzoon 

van E. Boek (kavel 15) 

 Voor bij de lunch doet een soepje het altijd goed! Wij denken 3 grote 

pannen nodig te hebben in de variatie: tomaten-, groente- en erwtensoep. 

Wil diegene die soep wil maken dit doorgeven aan de beheerder? 

 De beheerder regelt koffie en de thee, welke de gehele dag verkrijgbaar is. 

 Bij de lunch wordt ook melk en karnemelk aangeboden. 

 Overige specialiteiten van de leden zijn van harte welkom! 

 

Werkzaamheden: 

 Wallenkanten snoeien op ponton van Murk Bouma. 4 personen 

 Straatkolken legen met behulp van een putje-schepper. 2 personen 



 Buitenkanten toiletgebouwen schoonmaken. 3 personen 

 Lantaarnpalen schoonmaken m.b.v. rolsteiger. 3 personen 

 Afsteken graskanten m.b.v. machine. 3 personen 

 Dak klimtoren schilderen (boven en onderkant) 3 personen 

 Water-, gas- en elektrastanden opnemen. 6 x 2 personen 

 Het snoeien van de wal langs de kabelbaan. 4 personen 

 Het snoeien van de verenigingsberm aan de Snik. 3 personen 

 Het snoeien van de parkgrens aan de Houtvaartweg. 8 personen. 

 Snoeiwerk aan het einde van de Brik. 2 personen 

 Trailerplaats vrij van onkruid m.b.v. machine. 3 personen 

 Aan het einde van de dag met bladblazer over het hele park. 1 persoon. 

 Overige ideeën en/of toevoegingen zijn natuurlijk welkom.  

 

Dagschema: 

9.00    Welkom met koffie, koek en verdeling van de werkzaamheden 

9.15    Aanvang werkzaamheden 

10.30 -11.00  Koffie met gebak 

12.30   Gezamenlijke lunch 

13.15   Aanvang werkzaamheden 

16.00   Opruimen en netjes achterlaten van het park 

16.30-19.00  Afsluiting met een gezamenlijke borrel 

 

Zijn er werkzaamheden afgerond? Helpt u dan een andere ploeg, zodat we 

gezamenlijk kunnen afsluiten. 

 

Het bestuur en beheerder hopen wederom op een grote opkomst zodat het 

programma met veel plezier en in een gezellige sfeer kan worden afgewerkt! 

 

Voor zowel het ophalen van de broodjes, het maken van de soep of het 

doorgeven van overige ideeën en/of werkzaamheden kunt u zich wenden tot de 

beheerder of een mail sturen aan beheerder@scharsterrijn.nl.  

 

Wij hopen u te mogen begroeten! 

 

Het bestuur en de beheerder. 

 


