Beste vrienden van Scouting Diemen,

HET DAK ZIT EROP!!!!
Inmiddels is het jaar 2018 al weer een paar weken geleden van start gegaan. Ons
bouwteam heeft zeker niet stilgezeten. In de weekenden rond de feestdagen werd er zelfs
gewoon doorgewerkt ......wel met een oliebolletje in de hand natuurlijk.
Afgelopen zaterdag 13 januari werd het dak definitief afgemaakt. Weliswaar niet meer voor
het einde van 2017, maar wat zijn wij blij! Regen en sneeuw kunnen nu niet meer naar
binnen. En we zien dat de wind zijn werk doet ......we zien de vloeren en balken opdrogen.
Maar we nemen u graag nog even mee met een overzicht van de afgelopen maanden:
13-6-2017
12-7-2017
6-9-2017
8-9-2017
16-9-2017
14-10-2017
24-10-2017
28-10-2017
25-11-2017
13-1-2017

Aankomst eerste onderdelen van de blokhut in Nederland
Start met de aanleg van de fundering
Startvergadering bouwteam
Klaarmaken van het bouwterrein
De 1e paal wordt gelegd
Starten met de 2e bouwlaag
Het laatste transport arriveert uit Letland
Tussenvloer gereed en starten met het dak
Balken en dakspanten zijn gereed, plaatsen eerste kozijnen
Het dak is waterdicht , er is gestart met het aanbrengen van de vloerdelen 1e etage

Het is bijna niet te geloven wat er in 13 weken tijd gerealiseerd is. In onze laatste
nieuwsbrief lieten wij zien hoe de laatste dakspanten gemonteerd werden en er gestart is
met de montage van raamkozijnen.
Natuurlijk laten wij u graag nog even zien wat er na 25 november is gedaan.

Na het monteren van alle dakspanten moest het dak worden dichtgemaakt met houten
platen. Een geduldig werkje waarbij het van belang is dat dit zorgvuldig gebeurt.
Wel kregen we in de tussentijd bericht dat wel nu ook een "echt"adres hebben gekregen:

Misschien toch ook maar een brievenbus aanschaffen?
Of komt er in het Diemerbos gewoon een postbode??

9 december - U ziet het goed .......de winter is inmiddels ook van start .
De volgende dag ziet het bos er sprookjesachtig mooi uit......maar ook nat!

Het weekend erna is het nog steeds koud, maar gelukkig droog en er kan gewerkt worden.

Voor de kerstdagen was de 1e laag van hout en folie helemaal klaar.

Binnen begint het langzaam op te drogen.
En er kan gestart worden met de montage van de stalen dakplaten.

De stand van zaken rond de jaarwisseling:

En natuurlijk werd in het nieuwe jaar gestart met de andere kant van het dak

Hier wordt hard gewerkt aan het afronden van alweer een belangrijke fase.
De laatste stalen plaat wordt op maat gemaakt en daarna gemonteerd!
En omdat we veiligheid heel erg belangrijk vinden nog even een fotootje van het zekeren!

En zo ziet het er dan uit:

Op het dak de laatste werkzaamheden. Maar ondertussen gaan we binnen ook gewoon
door. De planken op de tussenvloer worden aangebracht.

En de volgende klus staat al klaar:

Het laatste nieuws:
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u verteld dat we werken aan een wensenlijst. We
hebben nog steeds geld nodig om de bouw af te ronden. Maar we begrijpen ook dat u het
leuk vind om een donatie te geven met een specifieke bestemming. Ons wensenlijstje is
klaar en vind u op onze website. Als u ons een cadeau geeft laat dan even weten waar uw
donatie voor bestemd is en of wij u naam mogen noemen. De lijst wordt regelmatig
bijgewerkt. http://www.scoutingbouwteenblokhut.nl - Kijk bij wensenlijstje
Eind december hebben wij een offerteaanvraag uitgewerkt voor de inrichting van de
keuken. Met onze jarenlange ervaring in de keuken, waarbij wij soms voor grote groepen
koken hebben wij natuurlijk ook zo onze eigen wensen voor de inrichting van de
blokhutkeuken. Deze hebben we uitgewerkt. De offerte aanvraag is verzonden naar een
aantal leveranciers. Eind januari hopen we de offertes te kunnen vergelijken en een keuze
te maken.
Wekelijks komen er nog steeds grote en kleine giften binnen. De teller geeft aan dat er nu
nog ca. € 38.000 nodig is. Geld dat nodig is voor de afbouw en de inrichting van de blokhut.
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

