Beste vrienden van Scouting Diemen,
Wat een fantastische reacties hebben wij ontvangen op ons YouTube filmpje over de bouw
van onze blokhut. Er is een compilatie van foto’s gemaakt. In een filmpje ziet u alles terug
van de afgelopen maanden met de bouwtekeningen, de proefopstelling in Letland, de
houttransporten, het storten van de fundering, de eerste paal tot en met de
dakconstructie. Nog niet gezien: kijk gauw nog even op YouTube bij – The making of ….de
blokhut Scouting Diemen. Met dank aan Bas de Goede – onze webmaster.
Wij vertellen u graag over de voortgang van de laatste weken. Vergeet u niet ook het einde
van deze nieuwsbrief te lezen. Want nu de blokhut er bijna staat vragen wij ook graag nog
even uw aandacht voor het vervolg …..we zijn nog hard op zoek naar middelen om de
blokhut ook in te kunnen richten.
Ons bouwteam heeft in ieder geval niet stilgezeten …….vandaag is zelfs al het eerste raam
geplaatst. Hieronder een terugblik op de afgelopen weken. In de vorige nieuwsbrief zijn we
geëindigd bij het bouwen van de 1e verdieping en de constructie voor de veranda. En het
laatste houttransport was gearriveerd. Nog even een mooie foto van bovenaf.

Het weekend van 28 oktober lag de tussenvloer er in en werd er verder gewerkt aan de
constructie voor de verdieping en het dak.

Even een klein probleem – de duvels waren op ……. Gelukkig zijn er veel handige mensen!

Dus het weekend erop kon het enthousiaste bouwteam gewoon weer verder. Maar er
waren opnieuw problemen. De startmotor van de autolaadkraan stopte ermee.
Nadat Peter – onze superhandige Peter – erbij was geweest bleek dat er toch echt reparatie
nodig was. Maar wat een geluk ……..we mochten van Saan een andere autolaadkraan lenen
dus het bouwteam kon die dag gewoon verder.
En heel veel dank dit keer voor Peter. Aan het eind van zijn werkdag die zaterdag stond hij
weer in het bos om de startmotor te repareren. Peter je bent geweldig!

Dit begint nu toch echt wel heel veel op een blokhut te lijken!
Inmiddels is het 11 november en is gestart met het aanbrengen van de dakspanten

Aan het eind van de dag waren de dakspanten voor de helft aangebracht.
En tussendoor was er natuurlijk even tijd voor het pannenbier ….het vieren van het hoogste
punt van de bouw.

Het weekend erop werden er, ondanks het slechte weer, grote stappen gezet. Een deel van
het dak werd dichtgemaakt met dakplaten.

En vervolgens zijn in het weekend van 25 november de laatste balken van de veranda, de
laatste dakspanten …..en de eerste kozijnen gemonteerd. Het streven is voor de kerst het
gebouw dicht te hebben en dat lijkt te gaan lukken!

Hoe gaan we verder:
Het streven is om voor de kerst het gebouw wind- en waterdicht te hebben. Als de winter
dan echt gaat beginnen hebben we daar minder last van. Maar dan zijn we er nog niet.
Binnen moet er ook nog veel gebeuren. De elektra moet in alle ruimtes worden aangelegd,
in de sanitaire ruimtes zullen toiletten en douchecabines moeten komen, er zal een
tegelvloer moeten worden gelegd en er moet een keuken worden geïnstalleerd.
Genoeg te doen dus nog. Maar dit geeft meteen ook aan dat we snel op zoek moeten naar
de laatste sponsors. Van ons totale bouwbudget is ruim 90% binnen. En ook nu nog
ontvangen we wekelijks bijdragen waar we natuurlijk heel erg blij mee zijn. Maar we zijn er
nog niet! Hieronder meer.
Inmiddels krijgen we ook al vragen binnen over de mogelijkheden om het gebouw te
mogen huren. Zover is het natuurlijk nog niet. Maar het projectteam is wel al begonnen
met het opstellen van een beheersplan en huurcontracten. Om de exploitatie van de
blokhut financieel gezond te kunnen houden zal er in de toekomst verhuurd gaan worden.
Maar dat vraagt om een deskundig beheer zodat de blokhut ook over 10 jaar nog zo mooi is
als hij er nu al bij staat.

Hieronder het laatste financiële nieuws! Heeft u goede ideeën of wilt u ons helpen laat het
dan even weten aan ons via info@scoutingdiemen.nl . Wij nemen dan contact met u op.

Het laatste nieuws:
Op 14 november waren wij te gast op de bijeenkomst van Ondernemend Diemen “Vaart in
Diemen”. De vereniging die alle ondernemers in Diemen samenbrengt. Wij zijn dan wel
geen ondernemers, maar Ondernemend zijn wij des te meer. Op deze avond waren er
presentaties over duurzaamheid. Een thema dat ons zeker aanspreekt, en waarvan wij
zeker weten dat we ons steentje bijdragen in Diemen. Voor ons was het tevens de
mogelijkheid om in gesprek te gaan met de ondernemers, en wij zien ook mogelijkheden
om ondernemers bij onze bouw te betrekken.
Wekelijks komen er nog steeds grote en kleine giften binnen. De teller geeft aan dat er nu
nog ca. € 40.000 nodig is. Geld dat nodig is voor de afbouw en de inrichting van de blokhut.
Soms geven mensen aan graag iets specifieks voor onze blokhut te willen doneren. Daarom
werken wij op dit moment aan een wensenlijst. Volg onze website en onze nieuwbrief.
Binnenkort zal ons wensenlijstje worden gepubliceerd. Maar u begrijpt dat we straks
behalve zonnecollectoren ook nog kopjes, borden en bestek nodig hebben.
Alles is bij ons bespreekbaar: uw gift is welkom. Maar ook als u denkt ons 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

