
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief uitbreiding “de Tysker”        nr. 10   28-11-09 
 
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 28 november zijn we begonnen met 
de indeling van de bergingen. Het regelwerk 
voor de scheidingswand tussen de bergingen is 
gemaakt. Ook is er een ruimte ingericht voor de 
extra wc. Van binnenuit wordt alles geïsoleerd 
en betimmerd met wandplaten. In de grote 
berging worden mogelijk nog een paar 
stellingen geplaatst voor opslagruimte. Vanuit 
de grote zaal wordt een doorgang gemaakt 
naar de nieuwe berging. In deze opbergruimte 
is plaats voor de materialen van het korps, de 
kinderopvang en de stoelen en tafels van de 
Tysker. In de andere berging achter de keuken 
komen de (drank)voorraden en andere bewaar 
spullen. Verder komt er nog een spoelbak een 
extra (kracht)stroomaansluiting voor gebruik 
buiten. Hierbij een foto van de binnen 

betimmering. In het midden de gele “vochtvreter” om al het water van de afgelopen weken uit de vloer en muren te 
halen. 
 
De planning voor de komende weken ziet er als volgt uit: 
 
Week 48   Isoleren wanden en installatie werk 
Zaterdag 5 dec. Zinkwerk op het dak en regenafvoer afwerken; Metselwerk en voegen afmaken 

Installatiewerk; Verder met timmerwerk 
Week 49  Binnenwanden betimmeren 
Zaterdag 12 dec. Straatwerk buitenom uitvoeren; Doorbraak maken naar de zaal; Installatie werk 

Timmerwerk 
Week 50  Betonnen afwerkvloer leggen 
Zaterdag 19 dec. Installatie en timmerwerk 
 
Rond de kerstdagen gaan we beginnen met de akoestiek in de zaal te verbeteren en de verwarming in de zaal aan te 
passen. Ook komt er nog extra sfeer verlichting in het plafond van de zaal. 
 
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”  


