Beste vrienden van Scouting Diemen,
Na onze laatste nieuwsbrief van september bent u natuurlijk al een kijkje wezen nemen in
het Diemerbos. Met u doen veel andere mensen dat …..want de bouw van onze blokhut
wordt met veel belangstelling gevolgd door de Diemenaren, wandelaars in het bos en onze
sponsors. En dat begrijpen we ook heel goed. Want het is toch geweldig om te zien wat er
de afgelopen weken gerealiseerd is. De eerste verdieping staat er al…..en er wordt hard
gewerkt aan de bovenverdieping en het balkon.
In deze nieuwsbrief willen we al die mensen die al wekenlang zo hard aan het werk zijn
even in het zonnetje zetten. Zonder hen waren we nog niet zover geweest.
Er wordt keihard gewerkt, veel gelachen en veel koffie gedronken. En het plezier straalt
eraf! Heel veel dank aan:
Marcel, Joan, Edwin, Arjan, Jan, Edwin, Gerard, Hans, Aschwin,
Peter, Arjan, Tom, Jeroen, Sander, Marco, Devin, Elma, Arjen,
Isabella, Tim, Peter, Bob, Ad, Paul en Leo
Maar ook heel veel dank aan het thuisfront, die de ruimte geven om zoveel tijd bij ons te
komen helpen. En niet te vergeten: spontaan wordt er regelmatig een lunch verzorgd, vaak
ook door het thuisfront. Niet onbelangrijk, want de motor moet wel blijven branden.
Daarnaast willen wij onze dank uitspreken aan een aantal sponsors die ons tijdens de bouw
helpen door het beschikbaar stellen van materiaal en materieel.
Beets groep Purmerend, Koninklijke Saan Diemen en Molenaar Haarlem.

Wat is er allemaal gebeurt de afgelopen weken?

16 september - De 1e paal – en dan aan de slag met de eerste laag

Palen sorteren en coderen

Alle hulp is welkom!

1 oktober – wat gaat het ineens hard

4 oktober – gelukkig …..de inrit wordt hersteld

5 oktober – storm in Nederland en dus ook in het Diemerbos
Gelukkig valt de schade mee

Op 7 en 8 oktober is er ook weer hard gewerkt. Het hout dat op locatie lag is naar het
Diemerbos verplaatst en in dit weekend wordt de 10e bouwlaag bereikt.
Maar toch was er ook een probleem - element B8 is zoek ……en op de foto is ( voor de
goede kijkers) zichtbaar dat deze wel is geleverd. Wat nu?

Op 10 oktober arriveerde er een volgend transport uit Letland. Deze werd afgeleverd bij het
Diemerbos en meteen naar de bouwplaats gebracht.
En gelukkig was er fantastisch nieuws …..de boomstam die vermist was, is in het bos
gevonden. Waarschijnlijk was hij te zwaar om verder mee te sjouwen.
Onze oproep op facebook is massaal gedeeld.
Uiteindelijk is de stam gevonden door in het bos te gaan zoeken.
En hoe geweldig ….een van de reacties kwam van Richard Niesing. Hij heeft ons inmiddels
geholpen met de installatie van camera’s ter beveiliging van het terrein.
Dank je wel Richard!
En op zaterdag 14 oktober werd er weer keihard gewerkt.

De 1e verdieping is bereikt. Hierboven de balken voor de slaapzolder

En natuurlijk nogmaals heel veel dank aan onze sponsors!
Zij stellen materieel en materiaal - verreikers, autolaadkraan en rijplaten – beschikbaar.

En alvast een kijkje in de keuken!
Inmiddels zijn we al hard aan het nadenken over de inrichting van de diverse ruimtes

Op 21 oktober – alweer een prachtige herfstdag – ging het bouwteam aan de slag met de
veranda. Geen simpele klus, want hier kon je toch wel spreken over lego voor gevorderden.
Gelukkig werd ook deze uitdaging vol energie aangepakt ….en geslaagd!

Op 24 oktober arriveerde het laatste transport uit Letland. Een lange dag ….want vanaf de
aankomst om acht uur ’s morgens is een ploeg hard aan het werk geweest om te lossen en
alles op de bouwplaats te leggen. En ja …..13.5 uur later is dat ook nog gelukt. Wat zijn wij
trots op al deze mensen met een scouting-hart. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen,
maar nogmaals heel veel dank! Hieronder wat foto’s van deze dag.

Als u deze nieuwsbrief leest is het eigenlijk al oud nieuws. Het is prachtig om de bouw van
de blokhut van dag tot dag te volgen. Maar als de nieuwsbrief in uw digitale brievenbus
binnenkomt zijn wij al weer een stuk verder met bouwen. Natuurlijk is dat alleen maar goed
nieuws. Maar vergeet dus niet om snel een kijkje te gaan nemen in het Diemerbos.

Het laatste nieuws:
In onze laatste nieuwsbrief vertelden wij dat er nog € 42.000 nodig is. Dit bedrag is
noodzakelijk voor de afbouw en inrichting van de blokhut. zoals bijv. de aanschaf van een
tegelvloer, een keuken, toiletpotten e.d.
Ook in de afgelopen periode zijn er nog giften en toezeggingen binnengekomen. We zijn er
trots op dat veel Diemenaren onze bouw volgen en ook een financiële bijdrage geven.
Anderen hebben een toezegging gedaan voor de inrichting. Maar we zijn er nog niet!
Alles is bij ons bespreekbaar: uw gift is welkom, maar als u denkt ons te kunnen helpen bij
de afbouw of de inrichting dan horen we dat ook 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

