Augustus 2015

December 2015

25 Augustus 2015 begon de Wilhelminagroep
zeeverkenners samen met onze aannemer, bouwbedrijf
Wieman aan deze klus. Nu half december is de
metamorfose bijna klaar. Dankzij de inzet van heel veel
vrijwilligersuren van ons vaste klusteam aangevuld met
de hulp van veel betrokken ouders en leden is de klus nu
grotendeels geklaard en kunnen we samen gaan
genieten van ons nieuwe onderkomen.

Verassing
Leuk om te vermelden dat wij bijna iedere week tijdens
de bouwperiode wel verrast werden door de
vrijgevigheid van vele betrokkenen. Zo ontvingen wij
tijdens de bouwperiode, mooie bouwborden van onze
“sponsor” uit Amersfoort, Ontvingen wij van Bouwbedrijf
van Hees & zonen een mooi nieuwe poort, wederom
van onze “sponsor” uit Amersfoort een industriële
waterstofzuiger. Verder ontvingen wij van de Gemeente
Utrecht hele bruikbare fietsenrekken. De grootste
verassing kwam echter toch wel iedere week van de
prestaties van ons vaste klusteam en ouders. Deze
hebben vanaf half september ieder vrij uurtje
opgeofferd om ons dit mooie gebouw te kunnen geven.
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Laat de winter maar komen.

Wilhelminagroep zeeverkenners

De coating van de vloer in de loods was net aan droog of de
eerste boten lagen al klaar voor hun eerste winterse
'binnenshuis' onderhoudsbeurt. Ondanks een kleine
vertraging in de planning kunnen we dus met een gerust
hart de winter tegemoet treden. Tussen het onderhoud door
aan de boten zal er ook nog verder gewerkt worden aan het
afbouwen aan de binnenkant. Met onze nieuwe
(mede)gebruikers aan boord is het Baken nu echt een
multifunctioneel gebouw! Lees hieronder voor meer
informatie over hen.
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Medegebruikers
Naast de primaire gebruiker, de Wilhelminagroep
zeeverkenners hebben zowel de Kunstnomaden (voormalig
UCK-Hoograven) als (sinds deze week) De Brede School
Academie Hoograven hun intreden genomen in ons
vernieuwde gebouw. De stichting, vereniging en nieuwe
gebruikers verheugen zich op de samenwerking en gaan een
heel actief, sportief, informatief en inspirerend jaar tegemoet
met elkaar.

Nieuwsgierig
Bent u nieuwsgierig hoe het er
allemaal van binnen uit ziet,
neem dan gerust eens de
moeite om langs te komen. Het
beste kunt u nog hiervoor nog
steeds op zaterdag langs
komen of laat even weten
wanneer u in de gelegenheid
bent. We willen u met alle
plezier laten zien hoe mooi het
is geworden.
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