
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief uitbreiding “de Tysker”        nr. 8   14-11-09 
 
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 buitenmuren 
gevoegd. Dinsdagmiddag was de voeger 
klaar dus dit ging lekker snel.  
Vandaag (zaterdag) zijn we verder gegaan 
met de dakomranding. De hele 
betimmering van de dakrand is aan 
gebracht zodat de witte afwerkplaten er 
tegenaan kunnen worden getimmerd. 
Hiermee krijgt de uitbreiding hetzelfde 
aanzicht als de uitbouw van het cafédeel. 
Aanstaande vrijdag gaan we verder met 
het aanbrengen van deze afwerkplaten 
en het aanbrengen van de dakplaten. 
Zaterdag 21 november worden de 
isolatieplaten aangebracht en de 
dakbedekking. Ook moet de deur van de 
huidige berging verplaats worden naar de 
nieuwe ingang.  
 

Deze foto is aan de achterzijde van “de Tysker” genomen. 
 
De planning (onder voorbehoud) voor de komende tijd is: 
20 november Dakplaten aanbrengen en dakrand afmaken zodat 21 november de dakbedekking kan worden 

gemaakt. Voor deze dag zijn er voldoende vrijwilligers om de klus te klaren. 
21 november Dakbedekking aanbrengen. Deuren plaatsen in de nieuwe aanbouw. Buitenom verder opruimen. 
De planning is dat volgende week zaterdag (21 november) de nieuwe aanbouw wind- en waterdicht is. 
 
Er worden nog vrijwilligers gezocht voor het uitvoeren van de bestrating rondom de nieuwbouw. 
 
Na 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. 
 
Bouwcommissie uitbreiding “de Tysker”  


