Nu de grote vakantie is begonnen en de zomerkampen zijn gestart
beginnen de eerste werkzaamheden van de bouw zichtbaar te
worden. Afgelopen week heeft de firma Verweij Houttechniek zich
bereid gevonden om de verplaatsing van de 20ft zeecontainers
voor hun rekening te nemen. Komende week zullen ook de 40ft
zeecontainers weggehaald worden, deze zullen worden
gerecycled. De twee kleine containers zijn nu geplaatst net buiten
ons eigen terrein zodat we nog bij een deel van de materialen
kunnen als we straks na de zomer weer gaan zeilen.
.

Nog voordat er ook maar één
schop in de grond is gegaan
hebben we al zicht op twee
hele leuke nieuwe
partners/gebruikers van onze
nieuwe accommodatie.

Quote: “Jullie volharding in
de realisatie van de plannen
vind ik noemenswaardig. De
verantwoording zoals we die
nu ontvangen laat weinig te
wensen over. Ook onze dank
voor deze nauwkeurigheid.
”

Deze twee gebruikers beide al
zeer actief in Hoograven staan
al te trappelen om binnenkort
hun intrek te kunnen nemen in
ons gebouw.
Binnenkort stellen deze twee
gebruikers zich graag voor in
deze nieuwsbrief zodat
iedereen met hun kennis kan
maken.
#bouwendoenwijvoorelkaar

Het is super om te zien hoe er vanuit de
groep en dan met name de oudere leden
bereidheid is om mee te helpen met de
werkzaamheden die samen hangen met
de nieuwbouw. Het afbreken van
stellingen, leeg halen van containers, weer
opbouwen van stellingen, verhuizen van
spullen, noem maar op. Het lijkt zo
vanzelfsprekend alleen is dit het zeker niet.
Wij hopen dat deze kanjers straks wel wat
hulp nog krijgen van ouders en oud-leden
want ook uw hulp is welkom.

Vanaf 4 augustus gaan wij verder aan
de slag met het gereedmaken van het
gebouw voor de start van de bouw.
Hiervoor zijn nog veel handjes nodig.
Materiaal van het zomerkamp moet
worden opgeslagen en het gebouw
moet verder worden opgeruimd om de
bouwwerkzaamheden niet te
hinderen. Hou hiervoor ook de
kluspagina op de website in de gaten:

De aannemer start zijn werkzaamheden op
17 augustus, direct na de bouwvakantie.
Als eerste zal dan het grondwerk
gereedgemaakt worden voor de
fundering. Het is het streven om de
fundering klaar te hebben voor de start
van de Merwede Trinity Cup die gepland
staat op 18,19,20 september. Direct na de
MTC zal er begonnen worden met de

de bouw van de staalconstructie en het
dichtzetten van het nieuwe gedeelte. Als
dit is gebeurd dan zal achtergevel van de
oudbouw worden weggehaald en wordt
er verder gewerkt aan de binnenkant. Het
wordt een flinke klus waar onze leden ook
het nodige van zullen gaan merken. In
overleg met bestuur en staf proberen wij
de hinder voor de leden echter tot een
minimum te beperken.

http://www.wilhelmina.org/nieuwbouw
/kluspagina-2/
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Om u tijdens de zomerperiode en ook na de zomer goed
te informeren is er ook een fotoboek aangemaakt waarin
de voortgang van de bouw goed te volgen is, Uiteraard
zullen wij u ook via de nieuwsbrief op de hoogte houden
maar wilt u precies weten hoe ver wij zijn dan raden wij u
aan dit via facebook te doen.
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Om de bouw te kunnen realiseren is er een heel groot
bedrag opgehaald WAAR WIJ ONWIJS BLIJ MEE ZIJN.
Sommige leden hebben bijgedragen door eigen acties
op touw te zetten, anderen hebben geïnvesteerd in
obligaties of steunen ons door een belastingvrije
periodieke gift. Allemaal geweldige acties die tot een
heel mooi resultaat hebben geleid. Toch is er nog
steeds behoefte aan extra middelen. Middelen om
straks het gebouw ook daadwerkelijk af te kunnen
maken. Meedoen kan nog steeds, via Ideal, obligaties,
eenmalige of periodieke gift of bijdragen in de vorm
van meehelpen, meedenken of in natura. Ook is er een
wensenlijstje op de nieuwbouw website met zaken die
wij nog graag voor de nieuwbouw zouden willen
ontvangen. Op

www.wilhelmina.org/nieuwbouw/ leest u
hoe u kunt b(l)ijdragen.
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