Beste vrienden van Scouting Diemen,
In deze nieuwsbrief:
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het laatste nieuws

De voortgang van de bouw

En dat ook nog
voor 2 juni?

Waar heb ik
dat eerder
gehoord?

Ik wist wel dat Scouts
van uitdagingen
houden.......

Ons bouwteam houd gelukkig het hoofd koel! En dat is ook wel nog even nodig.
Op 2 juni is de officiële opening gepland. Maar voor die tijd moet er nog heel veel
gebeuren. Maar met een strakke planning en hoge ambities zijn wij altijd ver gekomen.
Nadat op 7 april de vloerverwarming klaar was, werd er een paar dagen later de
cementvloer erover gestort. Dit moest natuurlijk even een paar dagen drogen.
Maar het weekend erop kon er al weer gewerkt worden.
Buiten werd een serieuze poging gedaan om de keiharde bosgrond nog een beetje los te
krijgen zodat er gras ingezaaid kon worden. Want het zou toch wel erg leuk zijn als we bij
de opening een mooi "gazonnetje" hebben.

Terwijl binnen verder gewerkt werd aan de aanleg van de elektra. Geen eenvoudige klus,
want het moet natuurlijk allemaal veilig zijn. En het is ook wel handig als de lichtknopjes en
stopcontacten op de juiste plek komen.
Wat zijn we blij dat Jurgen van Eijk en Fabian Kempers het bouwteam daarbij zijn komen
helpen. Heel veel dank!

De week erna was de vloer droog genoeg, en kon er gestart worden met het leggen van de
plavuizen vloertegels. Geen simpele klus , want het gaat om ca 200 m2.

Maar wat ziet het er fantastisch uit! Isabella heeft in de afgelopen weken vrijwel iedere
vrije minuut in de blokhut doorgebracht.
Iedere keer weer ging zij aan de slag om te voegen en te dweilen.
Je bent een topper! En het resultaat is prachtig.

Op 19 april werd de keuken afgeleverd. keurig op tijd ...maar net te vroeg.
Dus even in de opslag dan maar.
Terwijl er verder werd gewerkt aan het leggen van de vloer en het aanbrengen van de
elektra , werd er ook gestart met de voorbereidingen voor de keuken.
Aan de keuken en sanitaire ruimtes stellen we specifieke eisen i.v.m. de hygiëne.
Dus in de keuken moet rondom en aan het plafond een wand worden aangebracht.
Daarvoor moesten er eerst latten in de muren gefreesd worden.

En alvast een kleine vooruitblik in de sanitaire ruimtes

En het tegelwerk schiet nu ook erg hard op
Klaar is het bouwteam zeker nog niet. Afgelopen weekend is gestart met de installatie van
de keuken. De toiletten en douches worden komende week afgeleverd. Maar de resterende
weken tot de opening zijn hard nodig.
Helemaal klaar zullen we niet zijn. Maar er is in ieder geval al een berg werk verzet. Dus
kom gerust een kijkje nemen!

Hoe staat het met onze wensenlijst:
Nog regelmatig ontvangen wij bijdragen om onze wensen te vervullen. We kunnen niet
vaak genoeg herhalen hoe vreselijk blij we daarmee zijn. Van klein tot groot, alles is van
harte welkom. En we zijn ook begonnen met de aanschaf van de eerste inventaris.
De grasmaaier is gekocht, want die is binnenkort hard nodig. We hebben een
splinternieuwe stofzuiger ontvangen. Voor in de keuken is een kleurige set borden, mokken
en soepkommen aangeschaft. We zorgen uiteraard voor de veiligheid. En natuurlijk staan er
schoonmaakspullen klaar om nog even te poetsen voor de opening op 2 juni.
Ook mochten we nog een prachtige bijdrage ontvangen voor de kampvuurkuil.
Zijn er nog wensen: jazeker zijn die er nog! Maar eerst zorgen we de komende tijd dat we
de blokhut kunnen inrichten zodat deze gebruikt kan worden. Zodra mogelijk zullen we
starten met de aanleg van de kampvuurkuil. En de doelstelling blijft om uiteindelijk ook
zonnepanelen te kunnen installeren.
De opening van de blokhut:
U heeft het allemaal in het Diemernieuws kunnen lezen. De uitnodiging om mee te denken
over de naam voor de blokhut. Uiteindelijk leverde dit 34 inzendingen op, met geweldig
leuke en creatieve ideeën.
Op 7 mei kwam de jury bijeen. Voorzitter burgemeester Erik Boog, lid van de projectgroep
Martie van Velsen, staflid Danielle Akkerman , lid van het bouwteam Arjan Driessen en
architect Erik van Dijk. Geen eenvoudige opgave, maar zij zijn er uitgekomen. Tijdens de
officiële opening zal de uitgekozen naam bekend worden gemaakt.

Op zaterdag 2 juni is de opening.
Vanaf 14.00 uur bent u welkom voor een rondleiding
Om 15.00 uur zal de officiële opening plaatsvinden door Ruud Grondel.
Medewerkers van AH XL in Diemen zullen u iets te drinken aanbieden met wat lekkers.
U kunt nog langskomen en napraten tot 17.00 uur.
Daarna zullen de stafleden van Scouting Diemen samen met de jeugdleden het gebouw
nogmaals inwijden door er de rest van het weekend te verblijven en activiteiten te doen.
Inderdaad ons jaarlijkse groepsweekend houden we dit jaar dicht bij huis.
Jeugdleden en hun familie , donateurs en relaties hebben inmiddels een officiële
uitnodiging van ons ontvangen. Heeft u geen uitnodiging van ons ontvangen?
Dan bent u evengoed van harte welkom!
Het laatste nieuws:
Enkele weken geleden kreeg het bouwteam op zaterdagmiddag bezoek van Liza van Zon.
Liza is eigenaar van Van Zon Business. Zij kwam het bouwteam verrassen met een prachtig
cadeau. Van Zon Business doneert een mooie financiële bijdrage.
Liza verteld ons dat zij de bouw van de blokhut al vanaf het begin volgt. Zij vind het initiatief
prachtig, en kijkt er naar uit dat straks de kinderen en jongeren uit Diemen kunnen
genieten in het Diemerbos.
De bijdrage van Van Zon Business mogen wij gebruiken om nog een aantal wensen van
onze wensenlijst in te vullen.
U begrijpt dat wij blij verrast zijn met deze bijdrage. In de afgelopen jaren hebben wij erg
veel lokale bedrijven benadert om te praten over de mogelijkheden tot sponsoring.
Liza van Zon is een van die Diemense Ondernemers, zij hecht veel belang aan lokale
initiatieven en wil ons daarom graag steunen.
Liza is ook actief als bestuurslid van Ondernemend Diemen. Dit is de bedrijfsvereniging in
Diemen die zich richt op collectieve belangenbehartiging, maar ook op een Duurzaam
Diemen. Initiatieven die ook Scouting Diemen zeer aanspreken.

Van Zon Business | Debiteurenbeheer voor ondernemers

En de verrassingen waren nog niet op! Want wat zijn wij dankbaar en blij met de geweldige
gift van Martie van Velsen - lid van de projectgroep - en Jan van Ham - lid van het
bouwteam. Zij hebben de complete plavuizenvloer gesponsord. Dank jullie wel Martie en
Jan voor dit prachtige cadeau en jullie enthousiaste betrokkenheid.
Ook mochten wij nog een prachtige gift ontvangen ter waarde van 1/3 van de
aanschafkosten voor de keuken. De keuken die hieronder klaar staat om geïnstalleerd te
worden. Heel veel dank!

Alles bij elkaar is inmiddels een heel groot deel van het budget dat we nog tekort kwamen
ingevuld. En het gaat ons dan ook lukken om de blokhut compleet in te richten voor
gebruik. Een prachtige prestatie die zonder de hulp van velen van u onmogelijk was
geweest. Daar zijn wij dankbaar voor.
Natuurlijk blijven we Scouts ; dus ambitieus en we gaan niet stil zitten. De komende tijd
zullen we actief blijven om de blokhut van duurzame energie te kunnen voorzien. Want wij
zijn ook onderdeel van Duurzaam Diemen.
Als u denkt ons te kunnen helpen 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

Tot slot: Dit is de laatste nieuwsbrief die we versturen voor de opening van de blokhut.
We willen u natuurlijk ook nog een beetje verrassen op 2 juni. Wij zien u dan ook graag bij
de opening. Hieronder de ingang van het Diemerbos. Volg het grote wandelpad dan vind u
ons vanzelf.

www.scoutingbouwteenblokhut.nl

