
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief uitbreiding “de Tysker”        nr. 5   24-10-09 
 
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, 22 
oktober is de betonvloer gestort. 
Iedereen was mooie op tijd 
aanwezig en 5 uur was alles aan 
kant. 
 
Zaterdag zijn we begonnen met de 
voorbereidingen van het plaatsen 
van de binnenwanden en het 
inbrengen van het lood voor de 
dakaansluiting en het plaatsen van 
de binnen wanden. (zie foto) Dit 
verliep allemaal boven verwachting 
omdat zaterdagmiddag om 5 uur al 
het lood al was ingebracht en de 
muur weer dicht is gemetseld. 
Hiervoor waren twee zaterdagen 
gepland maar dit is in 1 zaterdag 
gelukt. Ook werden alle 
binnenwanden geplaatst en de 

eerst balk voor het dak is gelegd. Proficiat voor alle vrijwilligers tot nu toe. 
 
De planning (onder voorbehoud) voor de komende tijd is: 
31 oktober  Voorbereidingen en leggen van de balklaag. Aanleggen rioleringsbuizen voor afvoer regenwater. 
Week 45 Buiten muren worden gemetseld. Hiervoor zijn voor een paar dagen nog 1 of 2 hulpen nodig om te 

opperen (stenen bij de metselaars brengen)* 
7 november Aanbrengen en af timmeren van de dak omranding. 
14 november Dak verder afmaken. Bestarting om de uitbreiding aanleggen. 
21 november dakbedekking aanbrengen. Deuren plaatsen in de aanbouw. 
(*) 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. 
 
We gaan er vanuit dat eind november dat de aanbouw wind en waterdicht is. 
Daarna gaan we naar binnen voor het aftimmeren van de nieuwe bergingen, plafon aanpassingen realiseren in de 
grote zaal voor de verbetering van de akoestiek en verbouwen van de keuken. Eind maart moet alles klaar zijn. 
 
Ronde de feestdagen eind dit jaar zoeken we nog een aantal vrijwilligers voor diverse werkzaamheden in de Tysker. 
Heb je in deze tijd een paar dagen over om te helpen dan horen wij het graag.  
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