Beste vrienden van Scouting Diemen,
In deze nieuwsbrief:
•
•
•
•

de voortgang van de bouw
hoe staat het met onze wensenlijst
de opening van de blokhut
het laatste nieuws

De voortgang van de bouw
Honderden kopjes koffie, vele liters soep, tientallen broodjes en tosti's etc. zijn er in de
afgelopen weken verwerkt door het bouwteam. De broodnodige brandstof die zij hard
nodig hebben bij al het harde werken! Het bouwteam heeft in de afgelopen weken alle
deur- en raamkozijnen gemonteerd. Inclusief de luiken voor de deuren en ramen.
Daarnaast zijn de boeidelen en windveren gemonteerd.

Begin maart is de keuken besteld. Eind april verwachten we de levering.
De plaatsing van de keuken vraagt nog de nodige voorbereidingen. Want uiteindelijk zal de
keuken wel goed schoon gehouden moeten kunnen worden.
Om die reden zullen er wanden geplaatst moeten worden voor de houten balken.

In de afgelopen weken is er al meer dan 1500 meter elektradraad door de leidingen
getrokken. Veel dank aan NL-Administraties voor het sponsoren van de bedrading!

Behalve de bedrading zal er ook een groepenkast moeten worden gemonteerd,
zodat de stroomvoorziening straks veilig zal zijn.
En natuurlijk kan dan ook de boiler aangesloten worden.
Heel veel dank aan Robot Holland voor het sponsoren van diverse electra materialen

Omdat het voorjaar er aan komt moet er natuurlijk ook al nagedacht worden over de
terreininrichting. Het terrein zal geëgaliseerd worden en binnenkort zal ook de eerste
portocabine weer verwijderd worden.

Dan zal er ook gestart worden met het inzaaien van het grasveld. Want uiteindelijk moeten
de kinderen straks buiten kunnen spelen en moeten er ook tenten opgezet kunnen worden.

De ontwerpers van de kampvuurkuil zijn intussen gestart met de uitwerking van hun ideeën
over de inrichting van het buitenterrein. Wij zijn benieuwd!
Afgelopen week heeft de projectgroep het besluit genomen om vloerverwarming aan te
brengen in de blokhut. Een grote wens die er nog lag, maar waar natuurlijk ook een
kostenplaatje aan vast zit. Maar wel met het grote voordeel dat er in de winter geen
belemmering is voor activiteiten en verhuur. Wat zijn wij blij met de hulp van Patrick van
Wel , oud lid van Scouting Diemen en eigenaar van een bouw, verbouw en
onderhoudsbedrijf.
www.patrickvanwel.nl
Afgelopen vrijdagmiddag is hij aan de slag gegaan en heeft net zo lang doorgewerkt tot de
vloerverwarming er lag. Zodat komende week de zandcementvloer er overheen kan.

Onze wensenlijst
Natuurlijk hebben we nog wensen. En wat een geweldige reacties hebben wij ontvangen op
onze wensenlijst. Regelmatig zetten wij een update op onze site. Dus neem rustig even een
kijkje op onze website bij WENSENLIJST
http://www.scoutingbouwteenblokhut.nl/Wensenlijst_versie%2024-3-2018.pdf

Of bekijk de uitdraai in het Scoutinggebouw aan de Emmastraat

De opening van de blokhut
Op 2 juni a.s. zal de officiële opening van de blokhut zijn. Alle sponsoren, relaties,
jeugdleden en ouders ontvangen hiervoor nog een aparte uitnodiging. Op de openingsdqg
is er alle tijd om de blokhut te bewonderen, en met een hapje en een drankje even na te
praten.
We verklappen vast dat we na het officiële moment in ieder geval met onze jeugdleden de
blokhut meteen "echt" gaan inwijden. Vergeet niet dit in je agenda te noteren!
Natuurlijk moet de blokhut ook nog een naam krijgen. Daarvoor vragen we alle inwoners
van Diemen om met ons mee te denken. Houd het Diemernieuws dus even in de gaten!
Het laatste nieuws:
In maart hebben de jeugdleden, stafleden en ouders van Scouting Diemen weer
gecollecteerd voor Jantje Beton. De totale opbrengst was € 2.056. De helft van de
collecteopbrengst mogen wij houden, de andere helft gaat naar het nationale Jeugdfonds.
Dit jaar is de opbrengst voor de blokhut. Veel dank aan alle collectanten en natuurlijk ook
aan Irene voor de organisatie!
Regelmatig komen er nog steeds giften binnen. De teller geeft aan dat er nog ca. € 31.000
nodig is. Geld dat nodig is voor de afbouw en de inrichting van de blokhut.
Als de blokhut deze zomer helemaal klaar is en in gebruik genomen wordt blijft er nog een
grote wens over. En dat is de aanschaf van zonnepanelen. Want Scouting denkt duurzaam
en doet duurzaam. De blokhut is niet aangesloten op gas. En met zonnepanelen hopen wij
in de toekomst zelfvoorzienend te kunnen zijn.
Of er geld over blijft voor zonnepanelen moeten we dus nog even afwachten. De
projectgroep richt zich er nu op om de blokhut te realiseren en in te richten. Maar
ondertussen zijn wij wel hard op zoek naar een partner die met ons mee wil denken om ook
deze wens betaalbaar te realiseren.
Alles is bij ons bespreekbaar: uw gift is welkom. Maar ook als u denkt ons op een andere
manier te kunnen helpen bij de afbouw of de inrichting dan horen we dat graag.
Laat het even weten, dan nemen wij contact met u op.
U kunt ons bereiken via: info@scoutingdiemen.nl .
Of stort uw bijdrage op: NL 03 INGB 0006 3270 82 ten name van Scouting Diemen

www.scoutingbouwteenblokhut.nl

