
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief uitbreiding “de Tysker”        nr. 3   12-10-09 
 
Aan alle vrijwilligers en andere belangstellenden;  
via deze nieuwsbrief wil de BC u op de hoogte houden van de voortgang en de planning van de werkzaamheden 
aangaande de uitbreiding van “de Tysker”. 

 
Afgelopen zaterdag 10 oktober is de 
bekisting geplaatst op de heipalen. (zie 
foto)  
 
Donderdagavond is het tegelpad 
achter de Tysker opgeruimd en vrijdag 
is er een graafmachine geweest voor 
het uitgraven van de bouwput.  
Zaterdag zijn de boorpijpen 
verwijderd, is de bekisting geplaatst en 
de riolering aangelegd. (zoals op de 
foto is te zien)  
De bouw ligt op schema dankzij de 
hulp van alle vrijwilligers. Nog niet 
iedereen is gevraagd maar dat komt 
vanzelf want we proberen zoveel 
mogelijk rekening te houden met de 
wensen en de werkzaamheden 
waarvoor men zich heeft op gegeven.  

 
Donderdag 15 oktober zoeken we nog een aantal vrijwilligers die mee kunnen helpen om de beton fundering te 
storten in de bekisting. Donderdagmiddag om  16:00 uur komt de betonmixer om 5,5 m3 beton te brengen, hiervoor 
zijn o.a. nog een stuk of 6 kruiers nodig. We hopen om ± 17:00 uur klaar te zijn. Kan en wil je hierbij helpen dan graag 
even een berichtje naar Theo Visser of Julius Galama.  
 
De planning (onder voorbehoud) voor de komende tijd is: 
15 oktober(*) 16:00 uur Beton storten voor fundering (veel vrijwilligers) 
17 oktober  Broodje ligger vloer leggen (5 vrijwilligers) 
Week 42(*) Beton vloer storten (veel vrijwilligers) 
24 oktober  Voorbereiding plaatsen prefab wanden en daklood aansluiting met “de Tysker” maken 
31 oktober  Plaatsen prefab wanden en daklood aansluiting met “de Tysker” verder afmaken. 
7 november Balklaag en dakplaten aanbrengen 
14 november Dak verder afmaken 
Week 46 buitenmuren metselen en voegen 
21 november dak verder af maken. 
(*) Voor deze werkzaamheden zijn vrijwilligers nodig op een dag door de week. Hiervoor worden vrijwilligers 
gevraag, maar kun je jezelf natuurlijk ook aanmelden. 
We hopen voor het eind van het jaar dat de aanbouw wind en waterdicht is. 
 
Bouwcommissie uitbreiding “de Tysker”  


