
1 Kärcher hogedrukreiniger 19 * 7 x biertafels 

2 * 2 x 17 m1 tuinslang & koppelingen 20 * 14 x bierbanken

3 * diverse snoeischaren 21 3 x statafels

4 takkenschaar 22 partytent 3 x 3 m.

5 kleine takkenzaag 23 * pagodetent 5,8 x 7 m, met handleiding

6 * Telescoop zaag 24 straat barbecue elektrisch

7
2 x Bezems

25

kleine installatie met mengpaneel en dubbele CD-

speler

8 2 x Harken 26 heater

9 Schoffel 27 * 6x  A – bord A2 formaat

10 Bladhark

11 Onkruid wieder, staalborstel

12 Schep

13 Stoffer en blik

14 2 x mini hark

15 2 x mini schep 28 2 x haspel 25 meter

16 Afvalgrijpers 29 Zware hamer

17 ringen voor afvalgrijpers 30 2x breekijzer

18 Boeken tuinieren / siertuinen 31 Boeken uit de Jordaan & Gouden Reael

2 *

3 *

6 *

19 *

20 *

23 *

27 *

Tuin gereedschap en benodigdheden feest en activiteiten

Algemeen uitleen

                      Inventarislijst Uitleenmateriaal

controleer goed of alle koppelingen er zijn. Extra lijst daarvan in koppelingenbakje. 

Mensen dienen altijd zelf zorg te dragen voor vervoer en laden en lossen van spullen. Medewerkers van wijk-

centrum zijn niet altijd in de gelegenheid om te helpen met laden en lossen van zware banken e.d.

worden voornamelijk gebruikt tijdens cursus snoeien

op de fiets, blad van de zaag niet op de stok laten

tafels netjes opstapelen. Hout op hout, ijzer op ijzer.

banken netjes opstapelen. Hout op hout, ijzer op ijzer. 

Ook zijn we in het bezit van een laadkar om de tafels en banken mee door de buurt te vervoeren. 

tent moet goed nagekeken worden en schoongemaakt. 26 april 2017 is alles nog onzeker en vies. 

ze kunnen niet goed tegen regen, paar spatjes oke, maar geen regenbui. 

Meer tafels en banken zijn evt., tegen een kleine vergoeding, te verkrijgen bij De Boomsspijker


