
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief uitbreiding “de Tysker”        nr. 12   14-12-09 
 
Aan alle vrijwilligers en andere belangstellenden;  
via deze nieuwsbrief wil de Bouwcommissie jullie op de hoogte houden van de voortgang en de planning van de 
werkzaamheden aangaande de uitbreiding van “de Tysker”.  

 
Zaterdag 12 december zijn we verder gegaan met de  
betimmering van de tussenwanden in de bergingen. 
Alle leidingwerk in de vloer is gelegd en de radiators 
zijn opgehangen. Ook het installatie werk in de wc is 
gereed. De doorbraak naar de zaal zit er in zoals is te 
zien op de foto en er is ook een doorbraak gemaakt 
van de zaal naar de berging achter de keuken. Deze 
oude berging komt bij de keuken en als dit klaar is kun 
je dus rechtstreeks van de zaal in de keuken komen. 
Voor de bediening van de zaal is dit veel handiger als 
je niet meer om de bar heen moet met volle 
dienbladen e.d. Maandag 14 dec. is de cement 
dekvloer gelegd en woensdag komt er nog een 
cementpap laag over heen. De berging wordt 
afgewerkt met vloerdekking van linoleum. Buitenom is 

alle het meeste straatwerk gedaan. De tegels aan de voorkant van de nieuwe berging liggen er weer in ook naast de 
nieuwe berging is de bestrating gereed. Alleen achter de berging hebben we nog 60 tegels nodig en 6 opsluitbanden 
van 10 x 20 x 100. Ook de steunen voor de containers zijn geplaatst op het nieuwe pleintje. 
 
De planning voor de komende drie weken is als volgt. 
Deze week voorbereiding voor de plafond betimmering. 
 
Zaterdag 19 dec. Kozijnen tussen keuken en zaal plaatsen en plafond in de berging. Aftimmeren van de 

berging. Verven van de plafond delen. 
 
Week 52 (ma t/m do) schilder- en timmerwerk aan het plafond in de zaal en installatiewerk. 
 
Week 53 (ma t/m wo) Installatiewerk en verwarming in de zaal. Timmerwerk aan het plafond. Schilderwerk in de 

zaal. Alles opruimen en schoonmaken. 
 
Voor deze periode rond de feestdagen eind dit jaar zoeken we nog een aantal vrijwilligers voor diverse 
werkzaamheden. Heb je in deze tijd een paar dagen over om te helpen dan horen wij het graag. De eerste 
vrijwilligers hebben zich inmiddels al gemeld. 
 
Bouwcommissie uitbreiding “de Tysker”  


