
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief uitbreiding “de Tysker”        nr. 4   18-10-09 
 
Aan alle vrijwilligers en andere belangstellenden;  
via deze nieuwsbrief wil de Bouw Commissie jullie op de hoogte houden van de voortgang en de planning van de 
werkzaamheden aangaande de uitbreiding van “de Tysker”.  

Afgelopen donderdagmiddag, 15 
oktober is de fundering gestort. Om 
half vier kwam de betonmixer 
aanrijden, dus die was mooie op tijd. 
Echter met de vrijwilligers was 4 uur 
afgesproken dus de chauffeur moest 
even wachten. Half vijf zat de beton in 
de bekisting dat ging dus razend snel. 
Daarna nog even schoonmaken en 
voor 5 uur was alles klaar. 
 
Zaterdag zijn we begonnen met het 
leggen van de vloerdelen. Hiervoor zijn 
betonliggers op de fundering geplaatst  
en daartussen zijn de piepschuim 
delen gelegd. Hiermee wordt tevens 
de vloer geïsoleerd. 
Over deze delen zijn de betonnetten 
gelegd (zoals op de foto is te zien)  
Hierop wordt de betonvloer gestort. 

 
Voor 22 oktober zoeken we nog vrijwilligers die mee kunnen helpen om de betonvloer te storten.  
Donderdagmiddag om  ± 16:00 uur komt de betonmixer met 5,5 m3 beton. Hiervoor zijn nog 2 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. 
(theo@visserdewolff.nl)  
 
De planning (onder voorbehoud) voor de komende tijd is: 
Week 42(*) Donderdag middag beton vloer storten (nog een paar vrijwilligers) 
24 oktober  Voorbereiding plaatsen prefab wanden en daklood aansluiting met “de Tysker” maken 
31 oktober  Plaatsen prefab wanden en voorbereiding balklaag, 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 buiten om verder af maken en buitendeur plaatsen. 
(*) Voor deze werkzaamheden zijn vrijwilligers nodig op een dag door de week. Hiervoor worden nog vrijwilligers 
gevraagd, maar je kunt jezelf natuurlijk ook aanmelden. 
We hopen voor het eind november dat de aanbouw wind en waterdicht is. 
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