Het Algemeen Dagblad wist het eerder dan wij maar het
klopt inderdaad. Het was even wachten vanwege een
misverstand met de gemeente over het bestemmingsplan
maar gelukkig kunnen we dan nu melden dat de vergunning
is goedgekeurd en dat we daadwerkelijk aan de slag
kunnen.
En dit laatste moet ook zeker gaan gebeuren want behalve
dat er straks heel veel gedaan moet gaan worden moet het
ook binnen een hele korte periode. Begin september als het
schoolseizoen weer begint moet het casco gereed zijn en
moeten wij onze intrek kunnen nemen in het nieuwe pand.

Een heel goed begin is al gemaakt door Cees
Peek (bekend van Cees Peek Klusbedrijf) en
Mark Verbrugge. Deze twee geweldige kanjers
hebben gezamenlijk de bestrating voor hun
rekening genomen van de strekdam. Petje af
heren, wat ziet het er mooi uit.
Ook alle heren en dames die hebben
geholpen bij het sjouwwerk naar het terrein.
Super bedankt!

U komt toch
ook op
19 juni ?
De volgende die nu aan de slag moet
is onze aannemer Wieman. Het streven
is om nu zo snel mogelijk slagen te
maken en het grondwerk en het casco
van de zomer klaar te hebben.
Hiervoor zullen onze opslagcontainers
met hulp van de Firma van Hees tijdelijk
naar de voorkant van het terrein
verhuizen waardoor de ruimte aan de
achterkant beschikbaar komt voor de
aannemer.
.

Ook heeft de Wilhelminagroep zelf nog
heel wat werk te verrichten voordat de
aannemer kan beginnen. Afkoppeling
van de elektra in de bestaande
containers, opruimen van het terrein en
het afvoeren van overbodig materiaal
en de voorbereidingen voor de bouw
in het bestaande pand. Een
behoorlijke klus waarbij de hulp van
ouders, oud-leden en leden zeer goed
van pas komt.



























Mocht u daarom iets horen laat het ons weten?

www.wilhelmina.org
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