
 

Poetsen 

 

Materiaal 
Het nodige poetsmateriaal vind je terug in de sanitaire blok op het gelijkvloers aan de 

kant van het kampvuur. Je hoeft niet zelf te poetsen, dit kan ook door het Verloren Bos 

gebeuren. Je kan dit doorgeven tot aan je vertrek. Als het poetsen door de groep niet 

voldoet aan de standaard die we hanteren in het Verloren Bos, dan zullen de extra 

poetsuren gefactureerd worden. Dit gebeurt op basis van het uitcheckdocument poetsen 

(zie bijlage 5). 

Het poetsmateriaal bestaat uit het volgende: 

- 4 emmers 

- 4 dweilen 

- 4 stofdoeken 

- 4 borstels en veegblikken 

- 4 aftrekkers 

- 2 grote borstels 

- 2 kleine borstels 

- 1 stofzuiger 

Je dient zelf te zorgen voor kuisproducten. Gebruik geen bijtende producten! Zelf maken 

we gebruik van het ecologische gamma van Frosch. 

    

 

 



 

 

 

         

 Wat verwachten we sowieso van jullie? 
- Tafels en stoelen proper afkuisen en terug opstellen zoals aangegeven. 

- Versiering, kamerindeling, affiches op ramen, … weghalen 

- Bedden en beddenbakken proper maken. 

- Alle ruimtes vegen (ook achter de deuren en onder de bedden!) 

- Vuilbakjes legen in slaapkamers, badkamers, dagzalen en keuken. 

- Per bed 1 kussen leggen en de dekens opplooien en op de voorziene plaatsen terug 

leggen. 

- De afwas is gedaan en vuren, oven, fornuis, koelkast, werkbladen, kasten en vloer 

zijn proper. Aluminiumfolie is terug aangebracht op de vloer van de oven en op de 

onderkant van gaspitten. 

- Alle keukenmaterieel staat terug op zijn plaats. 

- Alle afval opruimen en correct sorteren volgens de sorteerwijzer. 

- Kampvuur : hout sorteren en uitvegen. Asse in de daartoe voorziene ton. 

- Terrein rondom : vuilnis opruimen en vegen , alle banken goed zetten. 

Wanneer is er goed genoeg gepoetst om de schoonmaakkosten terug te

         krijgen? 
- Spiegels en lavabo’s reinigen en droog maken. 

- Ruimtes met linoleum nat en droog dweilen, ruimtes met vloeren schuren, nat en 

droog dweilen. 

- Douches proper maken, nat en droog dweilen en douchegordijnen van de grond 

hangen.  

- Toiletten helemaal reinigen, ook onder de bril, de pot zelf en achter de toiletten. 

 

  
 

 

 


