
Werkdagen voorjaar 2014:  

vrijdagmorgen 28 maart en zaterdagmorgen 29 maart 

van 9.00 tot 13.00 uur. 

Op zaterdag wordt er erwtensoep geserveerd bij:                         

Grand café de Linde Kalovenwegje 1 te Hasselt  ( Bij 

gemeentehuis )  

De werkdagen in het voorjaar staan in het teken van schoonmaken en 

herstelwerk na de vele werkzaamheden van dit najaar en de winterperiode.  

Ook deze keer zullen de bestuursleden en de havenmeester elk een team om 

zich verzamelen om de werkzaamheden uit te gaan voeren. Hieronder staan 

de werkzaamheden die we bij de start van het seizoen 2014 willen uitvoeren. 

De werkzaamheden zijn iom de havenmeester en het bestuur vastgesteld. We 

voelen ons zeer gelukkig dat we al diverse keren een beroep hebben mogen 

doen op een aantal leden om alvast wat klussen aan te pakken. Daarvoor zijn 

we veel dank verschuldigd aan de werkers en aan Grietje Schaapman voor de 

koffie en warm onthaal tijdens die dagen.. 

Neem zelf gereedschap mee om te klussen.  

Vooral laarzen, bezems en de schop zijn onmisbaar. Maar ook een goede 

accuboormachine en scherpe zaag zijn altijd handig.     

  

  



Wat willen we graag realiseren om dit jaar weer lekker te kunnen genieten:  

Algemeen 

Coordinator; Roel vd Mijl  

Slangen ophangen  

Vlaggenmast schoonmaken, nakijken en plaatsen  

Reddingboeien ophangen 

Verlichting aansluiten  (zekering in de paal, schoonmaken van het glas en de paal zelf ) 

 Elektrakasten en lantarenpalen schoonmaken  

Terrein opruimen 

Loopplanken markeren bij trappen/ladders 

Tegelpad nakijken  

West steiger 

Coördinator; Dick Schaapman 

Bord Passanten welkom plaatsen en schoonmaken. (plek aangeven) 

Grond egaliseren.  

Gras zaaien  

Loopdekken schoonmaken ( bezems en schoonmaakmiddel aanwezig) 

Zij instap herstellen bij box nr. 53 dhr. Postma (grond aanvullen) + (noodreparatie 

damwand) 

Gording plaatsen bij nieuwe boxen t.b.v. loopdekken box nr. 35a,b,c. (materiaal uit 

oud hout loopdek Kolk) zie tekening 

Achter beugels plaatsen  

Nummers bij nieuwe box plaatsen  

Talud aansluiting bij kolk egaliseren en 3 Wilgen plaatsen (plek aangeven) 

Houten balken naar overslagpunt bij Gastank   

  



Midden steiger 

Coördinator;  Dick Schaapman 

Damwand bij box nr. 66 dhr. de Groot trekstang plaatsen (instructie geven)   

Bank verplaatsen bij boom (plek aangeven)  

Tafel op boomstam plaatsen 

Takken van boomstam snoeien 

Loopdekken schoonmaken 

Gording herstellen bij stroomkast. 

Kolk steiger  

Coördinator; Ad Akkerman  

Grondwerk  

Gras inzaaien  

Elektra kast plaatsen en aansluiten rekening houden met lengte kabel die in hok 

klaar ligt (omgeving kruising tegelpad en waterplek)  

Water tappunt (ver)plaatsen  

Wilgen plaatsen op Kuypershoek (plek aangeven) 

Kuypershoek inrichten: 

Wilgen, grond, zand, loopdek / zij instap (roosters zie marktplaats) 

(aanwijzingen geven)   

 Zie ontwerp 

Nummering op palen plaatsen (niet op de loopdekken)  

Opstapplekken maken (tekening maken) 

  



Toiletruimte 

Coördinator; Roel vd Mijl   

Geiser herplaatsen, buitenkraan aansluiten (Theo Reijers) 

Kit-werk douchebak ( Kit is aanwezig. )  

Nieuwe douche slang  

Twee (2) Oude toiletborstelsets vervangen    

Brandblusser plaatsen (kap vervangen via Haverhoek) 

Schilderwerk deur berghok 

Tegelwerk bij chemisch toilet  

Houten wand bij chemisch toilet verzetten (plek aangeven na realisering 

Kuijpershoek, iom Ad en Dick Schaapman ) 

Berghok 

Coördinator; Roel-Ad- Hans 

Plan maken iom Dick Schaapman  

Reorganiseren en opruimen 

Stellingen aanpassen (doorzakken) uit oud hout 

Ladderrek plaatsen (nadenken over ontwerp) 

Slangenrek plaatsen (nadenken over ontwerp) 

Oost steiger 

Coördinator; Renald v d Werf 

Zij instap bij dhr. van Sloten her-straten 

Tegelpad her-straten vanaf van Sloten naar kolk 

Tegelpad her-straten looppad bij Leerentveld  

Loopdekken schoonmaken 

Wateraansluiting opgraven tot aan koppeling i.v.m. waterdruk probleem .. 

  



Werk steiger  

Coordinator; Renald v d Werf 

Loopdek schoonmaken 

Vlaggenmast plaatsen (bouten in berghok) 

Oprit nakijken schoonmaken  

Noord steiger 

Coördinator; Dick van Duijvenvoorde  

Bank plaatsen op de kop (plek aangeven) 

Nog 1 knotwilg plaatsen  

Grond aanvullen en egaliseren ( Dick Schaapman zorgt voor grond)  

Gras zaaien 

Box nummers plaatsen 

Elektra kast plaatsen en aansluiten rekening houden met lengte kabel  

(plek aangeven) 

Kappen op palen plaatsen  

Trap die midden in box staat verplaatsen (PUP) 


