
Schilder-marathon XL  
 vr 15 – za 16 maart: estafette van 42 uur 

Meld u aan via www.nldoet.nl/klus/clubhuis-verven   

individueel of als ploeg: collega’s, vrienden, buren?  

• Help één shift van 6 uur (korter mag ook) 

vr 6:00-12:00 / vr 12:00-18:00 / vr 18:00-24:00 / za 0:00-6:00 / za 6:00-12:00 / za 12:00-18:00 / za 18:00-24:00 

• Van ontvetten tot schuren en schilderen 

• Hapje en drankje wordt uiteraard verzorgd! 

• Meer info via: onderhoud@scouthout.nl  

http://www.nldoet.nl/klus/clubhuis-verven
http://www.nldoet.nl/klus/clubhuis-verven
http://www.nldoet.nl/klus/clubhuis-verven
mailto:onderhoud@scouthout.nl


Opzet van de NLdoet Schilder-marathon XL 
• Marathon is verdeeld in 7 shifts (7 dagdelen) 

1. Vrijdagochtend    6:00 – 12:00 

2. Vrijdagmiddag 12:00 – 18:00  

3. Vrijdagavond 18:00 – 24:00  

4. Vrijdag/zaterdagnacht 0:00 – 6:00  
(niet schuren; waarschijnlijk binnen luiken schilderen) 

5. Zaterdagochtend   6:00 – 12:00 

6. Zaterdagmiddag 12:00 – 18:00 

7. Zaterdagavond 18:00 – 24:00 

• Wij nemen contact op na uw aanmelding op 

http://www.nldoet.nl/klus/clubhuis-verven 

• U bepaalt in welke tijden u wel en niet wilt 

worden ingedeeld 

• We zoeken per shift 5 à 6 mensen (42 totaal) 

• Per shift is een coördinator aanwezig die 

weet wat er wanneer moet gebeuren en hoe 
ontvetten, schuren, afnemen, schilderen 

• Laat ons weten als u de rol van coördinator 

wilt vervullen; we zullen u vooraf uitgebreid 

informeren 

• Ons doel is om het ook voor u gezellig te 

maken. Wij zorgen voor zowel lekkere als 

voedzame tussendoortjes. U bepaalt uw 

pauzes.  

• Als u wel wilt helpen, maar geen 6 uur: laat 

het ons weten, dan houden we daar rekening 

mee.  

• Wij zorgen uiteraard voor verf, schuurpapier, 

gereedschap etc.  

• Als u eigen spullen wilt meenemen: graag!  

• Als u spullen aan ons wilt uitlenen voor de 

hele marathon: laat het ons weten!  
– Rolsteiger  

– Professionele schuurmachines 

• Zaterdagavond zijn alle vrijwilligers welkom 

voor een afsluitend drankje 

Scouting Schipluiden   is u dankbaar !  
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