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Seja – Klusjesdag 18 juli 2020 

 

 

  

Oproep “medewerkers gezocht” voor de klusjesdag 
 

Iedereen welkom 
 
 
 

 Konijnenplaag verhelpen 

 Doelen op a- en b-veld afwassen en schilderen (materiaal beschikbaar) 

 Beugel van doel achteraan op het b-veld herstellen / vervangen 
(reservebeugel?) 

 Daken van de kantine en containers opkuisen (takken opruimen en de rest 
vegen) 

 Onder de omheining van het b-veld graszoden wegscheppen zodat de 
bosmaaier er onder kan (steekschup en truffel) 

 Onder de kleine tribune b-veld opruimen zodat het water weg kan 

 Opvangnet achter het achterste doel op het a-veld bovenaan herstellen 
(accuboormachine, schroevendraaier, zelftappers, ladder beschikbaar) 

 Rolluik aan de dubbele deur herstellen 

 Opening onder de elektriciteitskast achter de garage dichtmaken 
(boormachine, pluggen, schroeven) 

 Elektriciteitskast voor de kantine vervangen of herstellen (Hans / Thierry) 

 Verlichting voor de kantine herstellen / waterdicht maken (Hans / Thierry) 

 Op het a-veld het glas van de 2de verlichtingspaal rechts vervangen (Thierry) 
(sw30/32) 

 Netten van kleine doelen herstellen / vervangen (netten in container 5) 

 Het steenpuin op de parking tussen straat en kantine spreiden (kruiwagen, 
truffel en rijf) 

 Extra kuis kleedkamers. Ontsmetten en ontkalken muren 

 Douchekoppen ontkalken 

 Kasten in keuken en garage opruimen en uitkuisen 

 Platen tegen de kleedkamers vervangen (Wotepa) 

 Gaten in de containers dichtmaken (alu-plaat, boormachine, parkervijzen, 
siliconen) 

 Container 4 opruimen 

 Dessel van de wel aanpassen voor tractor (boormachine, bouten, sleutels) 

 Rioolputjes uitscheppen en doorspuiten 

 Materiaal voor het containerpark verzamelen 
 
 
 

Gelieve zo veel mogelijk gereedschap mee te brengen. 
 

OPGELET: Gelieve op 18 juli NIET te parkeren op de 
parking tussen de straat en de kantine. 
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