
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief uitbreiding “de Tysker”        nr. 7   07-11-09 
 
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”.  

Afgelopen week zijn de buiten muren gemetseld. 
In de avonduren zijn de steigers erbij gezet en/of 
verplaatst en is de steen aangevoerd zodat de 
metselaars iedere morgen direct weer verder 
konden. Donderdagmiddag waren de metselaars 
klaar dus dit is prima gelukt, ondanks de slechte 
weersberichten.  
Vandaag (zaterdag) zijn we verder gegaan met de 
balklaag (deze ligt er nu op) en de oversteek voor  
de schuine rand onder het dak. Verder is de hele 
bouwplaats opgeruimd. Alle hout wat nog 
rondom de nieuwbouw lag, ligt nu “binnen” 
opgeslagen. De betonmolen en het overtollige 
metselzand zijn afgevoerd en de overige rommel 
zoals plastic en puin is opgeruimd. Verder zijn de 
steigers er weer bijgezet. Het zand en de cement 
en waterton staan klaar zodat de voegers 

maandagmorgen aan de slag kunnen. Hiermee is het werk aan de buitenmuur voorlopig klaar. 
 
De planning (onder voorbehoud) voor de komende tijd is: 
Week 46 De buitenmuren worden gevoegd. 
14 november Dakrand verder afmaken. Starten met bestarting om de uitbreiding te aanleggen. 
20 november Dakplaten aanbrengen zodat 21 november de dakbedekking kan worden gemaakt.* 
21 november Dakbedekking aanbrengen. Deuren plaatsen in de nieuwe aanbouw. Buitenom verder opruimen. 
De planning is dat 21 november de aanbouw wind- en waterdicht is. 
(*) Voor deze werkzaamheden zijn vrijwilligers nodig op een dag door de week. Hiervoor worden nog vrijwilligers 
gevraagd, maar je kunt jezelf natuurlijk ook aanmelden bij Theo Visser per e-mail theo@visserdewolff.nl of bellen. 
Voor 20 november hebben zich al een paar vrijwilligers gemeld.  
Ook hebben we nog vrijwilligers nodig voor het uitvoeren van de bestrating rondom de nieuwbouw. 
 
Vanaf 28 november starten de verbouwingswerkzaamheden binnen. Hiervoor moet nog een planning worden 
gemaakt. De werkzaamheden die moeten gebeuren zijn: installatie werk in- en aftimmeren van de nieuwe 
bergingen. Verwarming in de zaal verbeteren en plafon aanpassingen realiseren ter de verbetering van de akoestiek 
in de zalen en verbouwen van de keuken. De planning is dat eind maart alles gereed kan zijn. 
 
Ronde de feestdagen van 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 
gemeld. 
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