
Toilet Beurt 2014Toilet Beurt 2014Toilet Beurt 2014

TUIN Week                  PERIODE                 PERIODE TUIN Week                               PERIODE                               PERIODE

2 1 29/Dec t/m 4/Jan 29 28 6-Jul t/m 12-Jul
3 2 5/Jan t/m 11/Jan 30 29 13-Jul t/m 19-Jul

4 3 12/Jan t/m 18/Jan 31 30 20-Jul t/m 26-Jul

5 4 19/Jan t/m 25/Jan 32 31 27-Jul t/m 2-Aug

6 5 26/Jan t/m 1/Feb 33 32 3-Aug t/m 9-Aug
7 6 2/Feb t/m 8/Feb 34 33 10-Jan t/m 16-Aug

8 7 9/Feb t/m 15/Feb 35 34 17-Aug t/m 23-Aug

9 8 16/Feb t/m 22/Feb 36 35 24-Aug t/m 30-Aug

10 9 23/Feb t/m 1/Mar 37 36 31-Aug t/m 6-Sep

11 10 2/Mar t/m 8/Mar 38 37 7-Sep t/m 13-Sep

12 11 9/Mar t/m 15/Mar 39 38 14-Sep t/m 20-Sep

13 12 16/Mar t/m 22/Mar 40 39 21-Sep t/m 27-Sep

14 13 23/Mar t/m 29/Mar 41 40 28-Sep t/m 4-Oct

15 14 30/Mar t/m 5/Apr 42 41 5-Oct t/m 11-Oct

16 15 6/Apr t/m 12/Apr 43 42 12-Oct t/m 18-Oct

17 16 13/Apr t/m 19/Apr 44 43 19-Oct t/m 25-Oct

18 17 20/Apr t/m 26/Apr 45 44 26-Oct t/m 1-Nov

19 18 27/Apr t/m 3/May 46 45 2-Nov t/m 8-Nov

20 19 4/May t/m 10/May 47 46 9-Nov t/m 15-Nov

21 20 11/May t/m 17/May 48 47 16-Nov t/m 22-Nov

22 21 18/May t/m 24/May 49 48 23-Nov t/m 29-Nov

23 22 25/May t/m 31/May 50 49 30-Nov t/m 6-Dec

24 23 1/Jun t/m 7/Jun 51 50 7-Dec t/m 13-Dec

25 24 8/Jun t/m 14/Jun 52 51 14-Dec t/m 20-Dec

26 25 15/Jun t/m 21/Jun 53 52 21-Dec t/m 27-Dec

27 26 22/Jun t/m 28/Jun 54 1 28-Dec t/m 03-01-2015

28 27 29/Jun t/m 5/Jul

De eerste "toilet" werkbeurt start op zondag en eindigt op zaterdag. Indien U verhindertDe eerste "toilet" werkbeurt start op zondag en eindigt op zaterdag. Indien U verhindertDe eerste "toilet" werkbeurt start op zondag en eindigt op zaterdag. Indien U verhindertDe eerste "toilet" werkbeurt start op zondag en eindigt op zaterdag. Indien U verhindertDe eerste "toilet" werkbeurt start op zondag en eindigt op zaterdag. Indien U verhindertDe eerste "toilet" werkbeurt start op zondag en eindigt op zaterdag. Indien U verhindertDe eerste "toilet" werkbeurt start op zondag en eindigt op zaterdag. Indien U verhindertDe eerste "toilet" werkbeurt start op zondag en eindigt op zaterdag. Indien U verhindertDe eerste "toilet" werkbeurt start op zondag en eindigt op zaterdag. Indien U verhindertDe eerste "toilet" werkbeurt start op zondag en eindigt op zaterdag. Indien U verhindert
bent, dan dient U zelf zorg te dragen voor een vervanger.bent, dan dient U zelf zorg te dragen voor een vervanger.bent, dan dient U zelf zorg te dragen voor een vervanger.bent, dan dient U zelf zorg te dragen voor een vervanger.bent, dan dient U zelf zorg te dragen voor een vervanger.bent, dan dient U zelf zorg te dragen voor een vervanger.bent, dan dient U zelf zorg te dragen voor een vervanger.
Wanneer de schoonmaak middelen dreigen op te raken, verzoeken wij U dit te melden perWanneer de schoonmaak middelen dreigen op te raken, verzoeken wij U dit te melden perWanneer de schoonmaak middelen dreigen op te raken, verzoeken wij U dit te melden perWanneer de schoonmaak middelen dreigen op te raken, verzoeken wij U dit te melden perWanneer de schoonmaak middelen dreigen op te raken, verzoeken wij U dit te melden perWanneer de schoonmaak middelen dreigen op te raken, verzoeken wij U dit te melden perWanneer de schoonmaak middelen dreigen op te raken, verzoeken wij U dit te melden perWanneer de schoonmaak middelen dreigen op te raken, verzoeken wij U dit te melden perWanneer de schoonmaak middelen dreigen op te raken, verzoeken wij U dit te melden perWanneer de schoonmaak middelen dreigen op te raken, verzoeken wij U dit te melden per
email aan jwzuiderwijk@ziggo.nl of per telefoon 06-51620821.email aan jwzuiderwijk@ziggo.nl of per telefoon 06-51620821.email aan jwzuiderwijk@ziggo.nl of per telefoon 06-51620821.email aan jwzuiderwijk@ziggo.nl of per telefoon 06-51620821.email aan jwzuiderwijk@ziggo.nl of per telefoon 06-51620821.email aan jwzuiderwijk@ziggo.nl of per telefoon 06-51620821.email aan jwzuiderwijk@ziggo.nl of per telefoon 06-51620821.
Na uw werkbeurt hangt U het bordje "toiletbeurt" op de volgende tuin.Na uw werkbeurt hangt U het bordje "toiletbeurt" op de volgende tuin.Na uw werkbeurt hangt U het bordje "toiletbeurt" op de volgende tuin.Na uw werkbeurt hangt U het bordje "toiletbeurt" op de volgende tuin.Na uw werkbeurt hangt U het bordje "toiletbeurt" op de volgende tuin.Na uw werkbeurt hangt U het bordje "toiletbeurt" op de volgende tuin.Na uw werkbeurt hangt U het bordje "toiletbeurt" op de volgende tuin.Na uw werkbeurt hangt U het bordje "toiletbeurt" op de volgende tuin.

Bij het niet nakomen van de werkbeurt zal er een boete volgen!Bij het niet nakomen van de werkbeurt zal er een boete volgen!Bij het niet nakomen van de werkbeurt zal er een boete volgen!Bij het niet nakomen van de werkbeurt zal er een boete volgen!Bij het niet nakomen van de werkbeurt zal er een boete volgen!Bij het niet nakomen van de werkbeurt zal er een boete volgen!Bij het niet nakomen van de werkbeurt zal er een boete volgen!






