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Nieuwsbrief uitbreiding “de Tysker”        nr. 13   20-12-09 
 
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”.  

 
Afgelopen maandag 14 december is de 
cementdekvloer gelegd in de bergingen en 
woensdag 16 december is de vloer verder 
afgewerkt met een cementpap waardoor de vloer 
een heel harde bovenlaag krijgt. Hiermee hebben 
we veel geluk gehad gezien de 
weersomstandigheden de rest van de week. Bij 
temperaturen onder 0 is het namelijk niet meer 
mogelijk om deze vloer af te maken. Zaterdag 19 
december zijn we begonnen met sneeuwruimen. 
Daarna is het meeste bouwmateriaal aangevoerd 
wat de komende 2 weken nodig is. Het gaat met 
name om de bekistingen voor de akoestiekbakken 
en afwerkingmateriaal voor de bergingen. Verder is 
er begonnen om al het elektrisch aan elkaar te 
knopen wat soms best lastig is (zie foto). Het 

plafond in de berging zit er in en het 1e houtwerk is geschilderd.  
 
Er is goed gereageerd op de oproep voor vrijwilligers voor de komende 2 weken. Als iemand zich toch nog ‘verveeld’ 
kan hij/zij altijd kijken of er nog iets te doen is. Overdag wordt er getimmerd en aan de elektrische- en 
verwarmingsinstallaties gewerkt en waarschijnlijk wordt er een aantal avonden geverfd. 
 
De planning voor de komende twee weken is als volgt. 
Ma 21 dec. t/m do 24 dec. 
We beginnen maandag met het afplakken van de vloer van de Tysker (i.v.m. verven van het plafond) 
Steigers opbouwen, akoestiekbakken aan het plafond maken, kozijnen plaatsen tussen keuken en zaal, wc-wanden 
en plafond betimmeren met gipsplaat en deuren afhangen, verwarmingen aanpassen in de grote zaal, extra 
sfeerverlichting aanbrengen in de zaal, elektrische installatie verder uitbreiden en extra aansluitingen maken voor 
krachtstroom, extra groepenkasten in de meterkast, en alles wat verder nog gedaan moet worden. 
 
Ma 28 dec. t/m wo 30 dec. 
Verder gaan met de boven genoemde zaken. 
Aan het eind van deze periode moet alles weer opgeruimd worden, als hier nog vrijwilligers voor zijn dan horen we 
dat graag. 
 
Vervolgens oud en nieuw en voor 2010 staat de uitbreiding van de keuken gepland en de overige zaken die niet 
gereed zijn gekomen in 2009. We gaan weer verder op zaterdag 9 januari. 
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