Oh kom er eens kijken
Nee, het is nog geen sinterklaas maar het voelt wel steeds
meer alsof wij al begonnen zijn met uitpakken, want wat
wordt het mooi. De aannemer is bezig met zijn laatste
werkzaamheden aan de binnenkant van het gebouw. Het
werk wat dan nog overblijft doen wij in eigen beheer
waarvoor hulde aan ons geweldige klusteam die wekelijks
tegenwoordig tweewekelijks heel hard aan het werk zijn en
bergen werk verzetten. Zonder deze mannen waren wij nu
niet zo ver geweest en hadden wij dit gebouw ook nooit
voor deze prijs kunnen bouwen.
Dankbaar voor alle hulp.
Buiten het vaste klusteam wat zowel op de donderdagavond
als de gehele zaterdag actief is hebben we gelukkig ook veel
hulp ontvangen van ouders en oud-leden. We merken dat
naarmate de bouw vordert er ook meer belangstelling is
vanuit leden en ouders om zich actief in te zetten. Dit wordt
erg op prijs gesteld en we maken ook nog graag komende
weken gebruik van uw hulp want we zijn al een eind op weg
maar klaar zijn we nog niet.

Samenwerking Bouwbedrijf Wieman
Alhoewel we tijdens dit bouwproject de nodige tegenslagen
hebben gehad kunnen wij toch terugkijken op een hele
plezierige samenwerking met onze aannemer. Bouwbedrijf
Wieman heeft goed meegedacht in het gehele traject
zodoende hebben we de bouwkosten laag kunnen houden.
Daarnaast heeft de aannemer zich loyaal opgesteld en
heeft zich uitermate flexibel opgesteld in realisatie van al
onze wensen. Veel dank gaat daarom uit naar Hans en
specifiek Jorrit Wieman voor hun inzet, medewerking en
meedenken.
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Komende weken blijven we onverminderd hard doorwerken
om het gebouw nog mooier, toegankelijker en
gebruiksvriendelijker te maken.
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Elke zaterdag welkom
Om alle klussen die aan
zelfwerkzaamheid worden
uitgevoerd ook te kunnen
uitvoeren hebben we nog
steeds heel veel hulp nodig.
Handige klussers, maar ook
minder handige klussers zijn
zeker welkom. Er moet behalve
veel technische klussen ook
veel (gewoon) werk verzet
worden. Uitruimen, inruimen,
schoonmaken, schuren,
schilderen. Iedere zaterdag
vanaf 9 uur bent U welkom.

Aansluiten verwarming, inbouwkasten, magazijnstellingen,
aftimmeren.
Zaterdag 28 november:
Bestrating, plaatsing hek/poort, sloten.
Zaterdag 5 december:
Plaatsen bar, vloercoating. Verhuizing materiaal.
Zaterdag 12 december:
Aftimmeren buitenzijde, verhuizing materiaal containers.
Sommige werkzaamheden zullen ook op donderdag
plaatsvinden.

U komt toch ook?
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