Beste vrienden van Scouting Diemen,
In september 2017 zijn we aan de slag terwijl de zon prachtig scheen. Maar inmiddels is er
storm geweest, regenbuien, sneeuw en de laatste weken was het erg koud weer.
Sinds het dak er helemaal op zit, is het bouwteam druk bezig in de blokhut. Niet dat het
daar erg veel warmer is, maar het is wel droog!
In onze laatste brief vertelden wij dat er gewerkt wordt aan de vloeren voor de etage.
Iedere plank werd zorgvuldig vastgezet .....en dat waren er heel wat!

En als je een etage hebt, dan wil je natuurlijk ook graag op dat je deze makkelijk kunt
bereiken en dat het ook voor kinderen veilig is.

De beide zolders zijn inmiddels bereikbaar met een prachtige trap.

Vanaf de nieuwe zoldervloer is het dak voor het grootste deel goed bereikbaar voor het
aanbrengen van de isolatie en het aftimmeren . In het middengedeelte van het gebouw kan
dit echter alleen uitgevoerd worden met gebruik van bouwsteigers.
Wij danken Danny Kok Schilderwerken voor het beschikbaar stellen van een steiger!
Bedankt Danny.

Natuurlijk werken we veilig!
Ondertussen is gestart met het aanbrengen van raamkozijnen en de buitenluiken.
Rondom zullen alle ramen en deuren voorzien zijn van luiken ter beveiliging.
Op de foto's is te zien dat boven alle ramen en luiken een ruimte zit. Dit is noodzakelijk
omdat de boomstammen waar de blokhut van gemaakt is nog zullen krimpen. De
verwachting is dat de totale blokhut nog ca 15 cm zal "inkrimpen" . Om te voorkomen dat
kozijnen e.d. dan te veel onder druk komen te staan moet hier rekening mee worden
gehouden. Uiteraard zal deze ruimte afgewerkt worden met een flexibel profiel.

Het aanbrengen van de vloeren, het isoleren van het dak en het plaatsen van raam- en
deurkozijnen is erg arbeidsintensief. De verwachting is dat deze werkzaamheden begin
maart afgerond zullen zijn .
Natuurlijk zijn we dan nog niet klaar. Want we zullen de blokhut dan verder moeten gaan
inrichten. Wat moet er op de vloer, hoe gaan we de keuken inrichten en hoe gaan we de
sanitaire ruimtes gereed maken voor gebruik? Allemaal zaken waar we goed over nadenken
en die voorbereiding vragen.
Omdat de keuken een levertijd heeft is er al in januari gestart door een aantal mensen om
hierover een aantal wensen op papier te zetten. Deze zijn uitgewerkt en aan een aantal
leveranciers is gevraagd om offerte uit te brengen.
De keukenploeg heeft het bereiden van de soep voor de Diemercross dit jaar in de blokhut.
In een geïmproviseerde keuken weliswaar. Maar het resultaat was dat we toch nog een
kleine aanpassing in ons keukenontwerp hebben gedaan.
Na het beoordelen van de offertes en een gesprek bij een potentiële leverancier ligt er nu
een aangepaste offerte. Naar verwachting zal de keuken in week 9 besteld worden.

En natuurlijk was er een dankbaar testpanel voor de erwten- en linzensoep

Op 13 februari was er bezoek bij de blokhut. Het college van burgemeester en wethouders
bracht na de wekelijkse collegevergadering een bezoek aan het buitengebied van Diemen.
Natuurlijk was er een stop bij onze blokhut waar Aschwin al klaar stond om hun een
rondleiding te geven.

Zo te zien was het een prachtige dag voor een buitendienstje.......

Het laatste nieuws:
Monarch Nederland bv gevestigd in Diemen heeft ons een prachtige elektrische boiler van
300 liter cadeau gedaan. En niet zomaar eentje, maar ook nog bijzonder zuinig in het
stroomverbruik. Wat zijn we daar blij mee! Heel veel dank hiervoor!
Onze wensenlijst staat inmiddels op de website. Kijkt u ook nog even op :
http://www.scoutingbouwteenblokhut.nl . Dit levert erg leuke reacties op!
Onze toekomstige buurvrouw doneert een koekenpan en komt graag een keer helpen
pannenkoeken bakken . Graag natuurlijk! Maar ook hebben wij het bestek cadeau
gekregen, een toezegging voor 2 RVS toiletten en nog meer geweldige bijdragen.
Fantastisch natuurlijk!
In maart zullen onze jeugdleden, stafleden en ouders weer gaan collecteren voor Jantje
Beton. Dit jaar is de opbrengst voor de blokhut. Dus we rekenen op veel hulp en natuurlijk
ook veel donaties. Heel veel succes voor de collectanten.
Regelmatig komen er nog steeds giften binnen. De teller geeft aan dat er nog ca. € 36.200
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 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
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