
  Instructie Schoonmaken 
 

 

Neem bij problemen of onduidelijkheden contact met één van de kantinebegeleiders 
Agnes de Goede 06-37218840 José Wolkers 06-34431950 
Tineke Borst 072-5719685  
Ze zijn ook per e-mail bereikbaar: kantine@tvnoordend.nl. 

 
Let op: De frituurpannen worden schoongemaakt door één van de kantinebegeleiders. Dit 
onderhoudsschema bestaat uit werkzaamheden die elke keer moeten worden uitgevoerd. 
Aangevuld met de extra werkzaamheden per week. ( zie schema hieronder ) 

 
ELKE SCHOONMAAKBEURT 

• Als eerste alle vloeren zuigen en dweilen. 
• Alle glazen schoonmaken met sop. 
• De tegeltjes en bargedeelte; heel belangrijk om bacteriën te voorkomen. 
• Spoelborstel bij gebruik eventueel in de soda wegzetten. 
• Toiletten, kleedruimte en douches schoonmaken. 
• Bleek in alle afvoerputjes. 
• In de bar glimmende lekbladen soppen, goed nadrogen. 
• Zo nodig met anti-kalk, dit voorkomt kringen. 
• De vuilnisbakken nakijken en eventueel legen. 
• Plantjes evt. water geven. 

 

DE EXTRA WERKZAAMHEDEN PER  WEEK: 
 

WEEK 1 ( 30 maart - 5 april ) 
Keuken schoonmaken, ramen en houtwerk lappen en een doekje door de keukenkasten 
halen, apparatuur afnemen. 

 
WEEK 2 ( 6 - 12 april ) 
Terras aanvegen, terras stoelen en tafels afnemen en voorraadhok opruimen. 

 
WEEK 3 ( 13 - 19 april ) 
Bestuurskamer, kantinemeubilair en lampen afnemen en koelkasten in keuken 
schoonmaken. 

 
WEEK 4 ( 20 – 26 april ) 
Rooster van koeling in bar stofvrij maken met stofzuiger, koelkasten en steekgaten flessen 
schoonmaken. Koffiezetapparaat en waterkoker doorspoelen met azijn , nog 2x met schoon 
water door laten lopen. 
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WEEK 5 ( 27 april – 3 mei ) 
Plafonds ragen, ook alle ogen van het alarmsysteem in alle ruimtes. Kastjes en planken waar 
snoep en kopjes staan schoonmaken. 

 
WEEK 6  ( 4 - 10 mei ) 
Terras aanvegen en ramen buiten lappen. Bij slecht weer de binnenramen lappen. Even 
noteren op planbord in de keuken. 

 
WEEK 7 ( 11 - 17 mei ) 

Binnen of buitenramen lappen. KIJK EVEN WAT ER GEDAAN IS IN WEEK 6. 
 

Deze extra werkzaamheden worden voor de rest van het seizoen als volgt herhaald: 
 

WEEK Week zaterdag t/m vrijdag ZIE WEEK 
8 18 – 24 mei 1 
9                   25 – 31  mei  2 

10        1  -  7 juni 3 
11 8  - 14 juni 4 
12 15  - 21  juni 5 
13 22 – 28  juni 6 
14 29  juni – 5 juli 7 

. 
WEEK Week zaterdag t/m vrijdag ZIE WEEK 

15 6 - 12 juli 1 
 Week 16 t/m 21 geen 

 
 

 schoonmaak  
          

      
22                   24 – 30 aug. 1 
23               31 aug – 6 sept              2 

 
        24                    7  - 13 sept.            3 

                                  
   26               21 - 27 sept            4 
                                
   28 5  – 11 okt            5 

              
30 19 – 25 okt            6 

 
DE KANTINECOMMISSIE WENST JULLIE EEN PRETTIGE WERKSFEER EN 
EEN MOOI TENNISSEIZOEN. 


