Aannemer gestart:

Groen actie:

De aannemer is deze week begonnen met
de eerste werkzaamheden. Komende
week wordt er verder gewerkt aan het
grondwerk en zal er begonnen worden
met het maken van 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.
WhatsApp:
Afgelopen week zijn wij gestart met een
klusgroep voor alle zelfwerkzaamheid in
en om het gebouw. Wij informeren klussers
d.m.v. een bericht in de whatsapp groep
waarna zij kunnen aangeven of zij deze
klus willen oppakken.

Oeps foutje!
Helaas is er tijdens het maken van het
bouwbord iets misgegaan (niet bij de
drukker trouwens). Hierdoor is Movares
per abuis niet op het bouwbord
terecht gekomen. Onze excuses
hiervoor.

Om ruimte te maken voor de aanbouw zijn
een aantal bomen aan de zijkant van het
terrein geknot, zodoende heeft de
aannemer de ruimte om de aanbouw te
realiseren. De bomen zullen in het voorjaar
volgend jaar weer uitlopen en ons
opnieuw van nieuw groen voorzien. Om dit
klusje te klaren hebben we de hulp
ingeroepen van Tom Meulenbeld en
Thomas Peek, die deze klus op
voortreffelijke wijze hebben geklaard.

Kunstnomaden
Na de sluiting van het gebouw aan de VHW 105b
door het UCK (Utrechts Centrum voor de Kunsten)
zijn wij, de docenten, heel blij onze intrek te kunnen nemen in het gebouw van de Wilhelminagroep zeeverkenners.
Straks, na de verbouwing, gaan wij cursussen
beeldend geven, onder andere tekenen en schilderen, voor volwassenen, jongeren en kinderen.
Wij hebben jarenlange ervaring als kunstenaars/docenten, ook in samenwerking met het
UCK. We werken van maandag tot en met vrijdag. We nemen een aantal vaste groepen
trouwe cursisten mee, maar nieuwe cursisten zijn
uiteraard ook heel erg welkom. We hebben cursussen, zowel voor beginners als voor gevorderden.
We starten half oktober. Het volledige programma staat binnenkort op onze website.
We zijn heel erg blij met de samenwerking met de
Wilhelminagroep. En we willen dan ook met
name Mike bedanken voor zijn constructieve inzet.
Tineke Bosma
Iris Frerichs
Ineke Kanters

John Sikking

'Lezen is fundamenteel voor het leven in onze cultuur. Hoe goed
je met teksten kunt omgaan, bepaalt hoe goed je mee kunt in
het sociaal-politieke systeem of in een baan.’

De Brede School Academie
Meer dan vijfenveertig scholen in Utrecht werken samen aan een bijzonder
project: de Brede School Academie (BSA). Het gaat om basisscholen in de
wijken Overvecht, Ondiep, Zuilen, Kanaleneiland, Lombok/Oog in Al en
Hoograven én vijf scholen voor voortgezet onderwijs. In Tiel is een academie
gestart en in maart 2015 is ook in Zaanstad een Academie geopend.
Andere steden overwegen de stap.
De BSA is bedoeld voor talentvolle kinderen uit groep 6,7 en 8 en de
brugklas van de deelnemende scholen. Het gaat om kinderen die het
denkniveau en de werkhouding hebben om naar havo of vwo kunnen,
maar die door een taalachterstand hier toch moeite mee zullen hebben.
Op de BSA krijgen zij de gelegenheid om te werken aan hun
taalvaardigheid, zodat ze hun talenten volop kunnen ontwikkelen.
De BSA geeft les in woordenschat, begrijpend lezen en kennis van de wereld
en spreekt de kinderen aan op hun talenten. Taal is het middel. Allemaal
belangrijke vaardigheden, nodig voor een succesvolle schoolloopbaan. De
lessen vinden plaats na schooltijd, op twee middagen van de week.
Het gaat om heel erg gemotiveerde kinderen. Het vraagt immers een flinke
inspanning om twee keer per week extra lessen te volgen. Maar ze krijgen er
ook wat voor terug. De BSA biedt onderwijs in kleine groepen met uitsluitend
talentvolle kinderen, die doorzettingsvermogen hebben en zichzelf ook
steeds willen blijven verbeteren. Kinderen dus die graag willen leren en er
voor willen gaan! Sommigen hebben ook al een toekomstbeeld: ik wil
studeren! Daarnaast werken we met speciaal opgeleide leerkrachten. Maar
naast de uitdaging biedt de BSA een belangrijke uitbreiding van hun
taalvaardigheid en DUS: betere kansen op havo of vwo!!!
Het UCK bood ons onderdak, maar zoals u weet zitten zij inmiddels niet meer
aan de Verlengde Hoogravenseweg 150b. Wij mochten van de gemeente
nog in het pand blijven werken tot we naar onze prachtige nieuwe locatie
kunnen in het scoutinggebouw aan de Verlengde Hoogravenseweg 19.
We verheugen ons erop per 1 november a.s. samen te werken met de
scouting Wilhelminagroep Zeeverkenners.
Zelf zal ik er op de maandag en
woensdagmiddag zijn samen met
collega Francien. Op de dinsdag en
donderdag zal Bettina er zijn.
Ineke Struijk
locatieleider BSA Hoograven
Bettina Tuinstra en Fransien Bisschop
leerkrachten BSA

De winkel blijft open
Wilhelminagroep
Zeeverkenners
Bezoekadres:
Verlengde
hoogravenseweg 19
3525 BB Utrecht

Ondanks dat de aannemer gaat beginnen met zijn
werkzaamheden gaat de scouting op zaterdag gewoon
door. Aangezien een groot deel van de
werkzaamheden in eerste instantie geen gevolgen
hebben voor de oudbouw kunnen onze leden die op
zaterdag actief zijn op ’t Baken “gewoon” hun
activiteiten blijven doen. Ook zal de Merwede Trinity Cup
dit jaar gewoon plaatsvinden bij de Wilhelminagroep.
Agesproken is met de aannemer om de overlast voor
onze leden zoveel mogelijk te beperken. Om die reden
hebben we ook geregeld overleg met de aannemer om
te bekijken wanneer bepaalde werkzaamheden het
beste uitgevoerd kunnen worden.
Zelfwerkzaamheid

E-mail:
Mike@wilhelmina.org
Website:
www.wilhelmina.org

De werkzaamheden die we welf gaan uitvoeren worden
uiteraard alleen gedaan indien dit voor de leden of de
nieuwe gebruikers niet tot overlast zal leiden, echter
kunnen we ook niet helemaal uitsluiten dat er totaal
geen overlast tijdens de werkzaamheden zal zijn.
Hopelijk heeft u hiervoor begrip.

Medewerking vrijwilligers
We kunnen niet vaak genoeg blijven benadrukken hoe
blij wij zijn met de reacties op oproeren voor
zelfwerkzaamheid. Tot op heden hebben we steeds alle
geplande werkzaamheden kunnen uitvoeren en lopen
we daardoor nog steeds gelijk met de planning. Straks
als de aannemer echt stappen gaat zetten hopen we
deze positieve trend te kunnen doorzetten. Komende
maanden hebben we echte alle handjes nodig die we
kunnen vinden. Niet alleen voor klussen maar ook voor
sjouwen, opruimen, inruimen, schoonmaken. Uw hulp is
en blijft welkom.
Obligaties
Aangezien de bouw nu gestart is zullen we ook gaan
starten met de uitgifte van de verkochte obligaties,
Deelnemers hiervan zullen komende tijd hierover
geïnformeerd worden.

Wilhelminagroep Zeeverkenners, juli 2015

