Bouw gestart
Eind augustus is de aannemer gestart met zijn
werkzaamheden en is de fundering gestort
voor de aanbouw. De stappen die nu gezet
worden gaan steeds sneller. Om de huidige
gebruikers en straks de nieuwe gebruikers
niet te lang in de rommel te laten zitten
hebben we uw hulp komende periode heel
hard nodig. Maak het gebouw ook uw
gebouw en help mee. Voor iedereen zijn er
klussen denkbaar. Komende week gaat de
de staalbouwer aan de slag met de opbouw
van het nieuwe deel, daarna kunnen.
Kunstnomaden:

Help, ik
ben geen
klusser

Help ik ben geen klusser!
Ook als je totaal geen klusgenen hebt ben je tijdens
de klusavonden en dagen welkom. Behalve heel
veel klussen zijn er namelijk ook veel werkzaamheden
zoals verhuizen van materiaal, schoonmaken,
opruimen. Mocht het klussen dus niet in je bloed
zitten maar wil je wel graag meehelpen, de deur
staat open en wees welkom.
Whatsapp
Aankondigingen van klussen zullen nog steeds
gemeld worden via de whatsapp-klusgroep. Mocht u
hier nog niet bij staan en wel op de hoogte
gehouden willen worden stuur dan even een bericht
naar onderstaand nummer.

In de vorige nieuwsbrief hebben zij zich al voorgesteld maar
vanaf heden zijn zij ook op hun eigen website bereikbaar
voor informatie. www.kunstnomaden.com
Brede School academie
Voor meer informatie over de werkzaamheden van de
Brede School kunt u terecht op
www.bredeschoolacademieovervecht.nl

Waar een wil is is een (bouw)weg.
Het aanvoeren van het materiaal bleek lastiger dan
gedacht. Door het meedenken en meehelpen van beide
aannemers hebben we nu een passende oplossing zodat al
het transport bij ’t Baken kan komen. Dank voor jullie hulp.
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Start Kunstnomaden en BSA
Vorige week is er overleg geweest tussen de nieuwe en
huidige gebruikers van ’t Baken 2.0. Ondanks dat we minder
ver zijn dan we gehoopt hadden met de bouw gaan
aankomende week wel de Kunstnomaden (voormalig
docenten UCK-hoograven) van start met hun eerste lessen
op nieuwe bodem. We hopen ze aankomend weekend een
warm welkom te kunnen geven door het aansluiten van de
verwarming en hopen daarnaast ook dat zij ons welkom
gaan voelen in hun nieuwe thuis. Gezien de huidige
samenwerking tot nu toe denken wij dat dit zeker goed gaat
komen. Ze gaan zelfs komende week al aan de slag met de
klussen die nog gedaan moeten worden. Super.
De intrek van de Brede School Academie is wel uitgesteld,
deze zal in jan. 2016 hun eerste opmars maken in de nieuwe
lokalen, Wij danken hun voor hun flexibiliteit en gaan
komende tijd hard aan de slag om ook hun ruimtes in order
te maken.

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. U komt toch ook?
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