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Benoeming erelid van het jaar 
 

21 januari 2021 - Het bestuur 
Vanmorgen al heel vroeg op stap om bloemen te halen. 
Doordat we nog steeds niet bij elkaar mogen komen, wordt 
het uitreiken van de oorkonde voor clublid van het jaar anders 
dan anders. 
Om 10.00 uur sta ik dan ook al op de stoep bij de 
genomineerde Harm Wezel, die blij verrast de deur open doet 
en verbaasd is dat ik met een mooie bos bloemen voor  de 
deur sta. 

Onderstaande tekst lees ik voor en ook reik ik de oorkonde uit 
aan Harm. 

Harm heeft zich zowel in het heden als in het verleden verdienstelijk gemaakt.  Zo is hij al jaren de beheerder 
van de website en schrijft hij regelmatig stukjes voor de site. Daarnaast is Harm tijdens de verbouwing 
verantwoordelijk geweest voor het aanleggen van de elektriciteit. 
En als laatste is Harm de gewaardeerde aanvoerder van een groepje tennissers dat al jaren competitie speelt 
buiten de club. 

Onder het genot van een kopje praten we even na, terwijl zijn vrouw Inge de bloemen in de vaas zet. Ook al 
vond Harm het niet nodig zo in het zonnetje gezet te worden, hij was er erg blij mee en bedankt iedereen. Zijn 
dag kon niet meer stuk. 
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Voortgang verbouwing clubhuis 

 

10 januari 2021 - Redactie 

Volgens de laatste planning is vandaag, op 16 november, Jansen-Blokhuizen gestart met de aanbouw van ons 
clubhuis. Helaas bleek vrijdag bij het uitzetten van de palen voor de fundering, dat er toch 5 cm extra moest 
worden uitgegraven. Gelukkig konden Henk van Holland, Cees Bijkerk en Kees van der Tak dit nog op tijd 
uitgraven. 
Daarna is men vandaag begonnen met het plaatsen van 15 stuks stalen schroefpalen voor de fundering. Deze 
werden met een speciale schoefboormachine in de grond gedraaid. 
Ook zijn vandaag alle houten onderdelen van de aanbouw afgeleverd zodat men morgen kan beginnen met de 
opbouw. 

19 november 
Het gaat heel erg snel met de opbouw van de aanbouw. Nadat alle vloerbalken zijn gelegd is men begonnen om 
de wanden op te trekken. Met met deze houten constructie gaat dat er snel. Daarna is er een gedeelte van het 
dak afgezaagd en konden zijn de dakbalken worden gelegd. 
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Door Ben en Kees is aan de onderkant van de aanbouw een afscheiding van trespa plaat gemonteerd, zodat het 
voor de muizen en ratten lastig wordt om er onder te komen. 
In het clubhuis zijn ook al voorbereidingen getroffen: een radiator is tijdelijk weggehaald, die komt later op een 
andere plaats te zitten en er zijn een aantal elektrische leidingen weggehaald die in de weg zaten. 

28 november 
Afgelopen week (23 t/m 28 november) is er weer hard 
gewerkt aan de aanbouw van ons clubhuis. Door Jansen-
Blokhuizen zijn de dakplanken erop gespijkerd en zijn de 
boeiboorden eraan gemaakt. In het clubhuis is de doorgang 
vanuit de nieuwe hal naar de ontmoetingsruimte uit de wand 
gezaagd, is de deuropening naar de nieuwe keuken eruit 
gezaagd en is het oude deurkozijn met de deur daarin 
teruggezet. Ook is er een groot stuk uit de binnenwand bij de 
oude keuken gezaagd. Dit alles zorgt voor een heel ruimtelijk 
effect. 
 

Verder zijn de kleine raamkozijnen geplaatst en is de deur van de ingang verplaatst naar de nieuwe hal. 
Door dakdekkers is het dak gelegd en zijn de pannen weer teruggelegd. Het gebouw is nu gelukkig weer 
waterdicht. 

 

 

 

 

 

 
Door onze eigen vrijwilligers zijn alle kabels voor het electra, de riolering, de koud- en warmwater aansluitingen 
en de buizen voor de verwarming onder de vloer van de aanbouw gelegd. Verder zijn buiten de hemelwater 
afvoeren aangesloten op het riool en is de buitenkant van de aanbouw geïnpregneerd en van een eerste laag 
beits voorzien. 

14 december 
Ook de afgelopen 2 weken is er weer hard gewerkt aan de nieuwe aanbouw. Door Jansen-Blokhuizen zijn de 
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laatste puntjes op de i gezet. De buitendeur in de keuken en het raam op de plek van de oude toegangsdeur is 
erin gezet. Alles is van binnen- en buiten afgetimmerd en het glas is geplaatst. Het gebouw is nu gelukkig 
water- en winddicht en kan weer worden afgesloten. 

 

Door de eigen vrijwilligers is er gewerkt aan het electra, is er een voorzetwand in keuken gemaakt en er is al 
heel veel, zowel buiten als binnen, geschilderd. 
Ook is er een begin gemaakt aan de nieuwe fietsenstalling, er is een laag zand gestort en hierop komt weer een 
grindlaag. Kortom er is veel gedaan, maar er wacht ook nog veel werk de komende weken. 

4 januari 
Het is gelukt om nog voor de Kerstdagen de verwarmingsmonteur te laten komen om de verwarmingsketel te 
verplaatsen naar de nieuwe keuken en om alle radiatoren aan te sluiten. Onze eigen vrijwilligers zijn begonnen 
om de nieuwe (tweedehands) keuken te plaatsen en om alle apparatuur aan te sluiten. Een hele klus was het 
op maat zagen van het aanrechtblad, maar het resultaat mag er zijn. De bladen liggen er inmiddels netjes op. 
Alle elektra is inmiddels aangesloten,  de noodverlichting en de eerste lampen gemonteerd. En er is weer het 
een en ander geschilderd. 

10 januari 
De keuken is nu bijna klaar. Nu nog de laatste puntjes op de i zetten en dan zit de klus er bijna op en kan er 
worden opgeruimd, schoongemaakt en opnieuw worden ingericht. 

 

Wordt vervolgd.... 

Tijdens de verbouwing zijn al veel foto's gemaakt en zullen regelmatig nieuwe foto's weer aan de collectie 
worden toegevoegd. Op 14 januari zijn er weer nieuwe foto's toegevoegd. 
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Klik hier om de foto collectie te bekijken. 
(Tip: klik op sorteren en sorteer op naam, oplopend) 

 

 

 

 

https://1drv.ms/u/s!Aqu5C9EvF0wMmnEuAH1F4d-NnZaz?e=JnCDGf
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