
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief uitbreiding “de Tysker”        nr. 9   22-11-09 
 
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 is er veel gebeurd. 
Vrijdagmorgen zijn we begonnen met het 
leggen van de dakplaten en het aanbrengen 
van de witte afwerkplaten rondom de 
dakrand. Rond drie uur in de middag, toen het 
begon het te regenen zat alles er op en aan.  
Zaterdagmorgen stonden er vijf dakdekkers 
klaar om het dak verder dicht te maken. Eerst 
is de dampwerende folie aangebracht en 
daarna de isolatieplaten. Vervolgens een 
tussenlaag en daarna het dakleer. Regenwater 
afvoeren, extra noodoverloop plaatsen en 
toen is alles vast gebrand. Rond drie uur was 
ook deze klus geklaard. Intussen waren ook de 
ramen dichtgemaakt en is de buitendeur 
vanuit de oude berging verplaatst naar de 
nieuwe ingang. Daarna alle overbodige 

bouwmaterialen opgeruimd en de rommel weggebracht.  Hiermee was de uitbreiding dus wind en waterdicht, 
geheel volgens planning. Zaterdagmiddag is dit gevierd met “pannenbier” en een hapje. Hiervoor waren alle 
vrijwilligers uitgenodigd om dit te vieren. Het werd een gezellige nazit.  
 
Er is nog geen duidelijke planning voor de komende tijd, in de eerst volgende bouwvergadering wordt dit verder 
uitgewerkt. Op het dak moet de zinkrand nog worden aangebracht en de buitenbestrating rondom de nieuwbouw 
moet worden uitgevoerd. Binnen moet alles geïsoleerd worden, er wordt een muur geplaatst tussen de bergingen 
van de zaal en de (bij)keuken, alle installatiewerk voor elektrisch, water en verwarming moet worden uitgevoerd en 
vervolgens alles aftimmeren. In de berging bij de keuken komt ook een wc voor de barvrijwilligers. De afwerkvloeren 
aanbrengen en verder alles afwerken met o.a. tegels en inrichten.  
Tussen Kerst en Nieuwjaar willen we de zaal aanpakken. Het verwarmingssysteem in de zaal wordt verbeterd en  
aanpassingen aan het plafond realiseren ter verbetering van de akoestiek in de zalen en de aanpassing van de 
keuken. De huidige kleine berging wordt bij de keuken getrokken zodat de keuken ruimer wordt. De planning is dat 
eind maart alles gereed kan zijn. 
 
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 gemeld. 
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