
 

 
 
Beste vrienden van Scouting Diemen,      
  
Onze laatste nieuwsbrief is alweer van begin juni. Tijd om u weer te informeren over de 
voortgang van de bouw van onze blokhut. Want ongelooflijk ...wat gebeurt er veel.  
  
Het laatste nieuws:   
 
In onze laatste nieuwsbrief vertelden wij dat er nog € 45.000 nodig is. Dit bedrag is 
grotendeels noodzakelijk voor de afbouw en inrichting van de blokhut. zoals bijv. de 
aanschaf van een tegelvloer, een keuken , toiletpotten e.d. In de afgelopen weken zijn er 
geen concrete toezeggingen meer binnengekomen.  
 
Samen met het bestuur van Ondernemend Diemen hebben wij  bedacht om een barbecue 
te verzorgen voor al hun leden. Deze was gepland voor begin juli, maar omdat de 
ondernemers zo voor de zomer al een erg volle agenda hebben is besloten dit te 
verplaatsen naar september. Wij rekenen erop dat ook Ondernemend Diemen graag met 
ons meedenkt.  
 
Maar er is gelukkig ook veel goed nieuws te melden. Staatsbosbeheer heeft een prachtig 
toegangshek naar ons terrein geplaatst.  

 

 
 



 
Op 13 juni kwamen er twee transporten in Diemen aan met het eerste deel van de blokhut. 
Deze konden we nog niet kwijt in het bos en hebben we mogen opslaan bij De Staalfabriek. 
Dank aan de Fam. Grünbauer voor deze mooie tussenoplossing. 
 
Op de foto's is goed te zien dat het om een hele grote hoeveelheid hout gaat en dat het dus 
ook een behoorlijke klus was om alles uit te laden en op te stapelen.  
 

 
 

 
 



 
Nadat we de bouwvergunning hebben ontvangen is er snel gestart met het klaarmaken van 
het terrein zodat de fundering aangebracht kon worden. We hadden een jaar geleden 
natuurlijk al met elkaar de scheppen in de grond gestoken. Maar er waren toch nog wel wat 
bergen zand te verzetten. Gelukkig kregen we daar de geweldige hulp van de firma  
Ruigrok van der Werve Infra bij. Belangeloos werd materieel beschikbaar gesteld zodat we  
op tijd het zand konden afgraven tot de juiste hoogte.  
 
Heel veel dank aan Ton Ruigrok van der Werve!  
 
En op 12 juli kon dus worden gestart met de aanleg van de eerste funderingslaag. 
 

 
 
 

 
 
 



Dezelfde avond is de startvergadering van het bouwteam geweest. Wij prijzen ons gelukkig 
dat een aantal mensen zich het afgelopen jaar hiervoor heeft aangemeld. In hun vrije tijd 
zullen zij de komende maanden, waar mogelijk, de mouwen opstropen en ons helpen. 
 
De eerste gelegenheid daartoe was al heel erg snel .......de volgende dag moesten namelijk 
de afvoerleidingen worden aangebracht op de fundering, zodat daarover de tweede laag 
kon worden gestort. 
 

 
 
 

Met een prachtig resultaat. Na het storten van de tweede laag zijn uiteindelijk ook de 
kabels en goten voor het overige leidingwerk aangebracht  

 
 



 
 
 
U zult begrijpen dat een aantal mensen afgelopen zaterdag tevreden en trots van hun vrije 
avond hebben genoten. Er is hard gewerkt, met een prachtig resultaat. 
 
Afgelopen woensdag is de laatste deklaag door de leverancier aangebracht op de vloer, en 
daarna is deze “gevlinderd” (https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlinderen_(bouwkunde).  De 
komende weken moet de vloer uitharden. Tijd dus om van de zomervakantie te gaan 
genieten. Wij wensen iedereen een fantastische kampweek en een mooie zomervakantie 
toe. En ook voor de thuisblijvers hopen wij op een mooie tijd met een lekker zonnetje.  
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlinderen_(bouwkunde)


 
Hoe nu verder?  
 
Vanaf 29 augustus gaat het bouwteam weer aan de slag. Hulp is nog steeds welkom, dus 
laat het weten als u ook een paar dagen wilt komen helpen.  
Natuurlijk blijven we nog even druk rekenen! Want ook de  laatste € 45.000 zullen er 
moeten komen.  Hulp en goede ideeën zijn nog steeds van harte welkom.  
 
Wilt u ons helpen? Dat kan door een financiële bijdrage over te maken. Of misschien  
wilt u met ons in gesprek over de mogelijkheden? Vanuit uw bedrijf of uw relaties kunt u 
ons wellicht helpen aan materialen, of kunt u ons misschien helpen met nieuwe ideeën. 
Wij horen graag van u.  
     
Voor zover een update. Als u nog vragen heeft neem dan contact met ons op 
via: info@scoutingdiemen.nl .  
 

NL 03 INGB 0006 3270 82 ten name van Scouting Diemen te Diemen. 
 

www.scoutingbouwteenblokhut.nl 
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