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De verbouwing van Skerne Wibe Deel 10

 

Weet u het nog? Hoe het dorpshuis voor de bouwvakvakantie er uit zag? De mannen van Kolthof zijn al weer
aan de slag na een vakantie met overwegend mooi weer.
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Zoals het voor de bouwvak achtergelaten is.
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De binnenmuren zijn klaar en deze week zijn de bouwvakkers begonnen met het metselen van de buitenmuren.
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Is Kolthof niet met de tijd mee gegaan? Arme kerels, wat een werk voor een kruiwagen vol met cement...

 

Gelukkig voor hen valt het mee. Op de bouwplaats staat een silo met cement. Met een druk op de knop komt
het apparaat in beweging. Van binnen draait een soort 'wokkel' rond die het cement naar beneden draait en
meteen mengt met water.
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Zodoende kan er een voorraad op het terrein blijven staan en hoeft het cement niet in beweging te blijven om
te voorkomen dat het ter plekke uithardt.
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Nog zoals altijd wordt het cement met de kruiwagen op de plaats van bestemming gebracht en verdeeld over de
cementkuipen. Zo kan er aan één stuk door gemetseld worden.
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Met het oog op de toekomst mag deze knaap alvast proberen of het iets voor hem is. Ze verwachten in de
toekomst een tekort aan vakmensen dus kan er in deze branche, ondanks de crisis (of dankzij  alle
omgeschoolde bouwvakkers tijdens de crisis) goud geld verdiend worden.
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Hatseflats!

 

Nog even zachtjes heen en weer wrijven...
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En klaar is Kees. Dat komt helemaal goed.

 

Nu Klara nog....
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Met precisie wordt er te werk gegaan. Goed tellen waar de steen gemetseld is. Zij hebben hebben hun steentje
alvast bijgedragen.

 

Die dag zijn ze flink opgeschoten.
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Morgen mogen de vrijwilligers weer aan de bak.

 

Eerder zijn de binnenmuren tot aan het plafond opgebouwd en zijn er aparte ruimtes gecreëerd.
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Ook is er regelwerk neergezet voor het plaatsen van de binnenisolering.
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Wat is dat dan?
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Met pluggen wordt de isolatie op z'n   plaats gehouden.

 

Hier is goed de opbouw te zien van de binnen- en de buitenmuren en de verankering van de kozijnen aan de
buitenmuur waar vanaf maandag weer verder gemetseld wordt.
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Zaterdag zijn de vrijwilligers weer vroeg van start. Met een waterig zonnetje is het nog steeds mooi weer om te
verbouwen. Alsof het zo heeft moeten zijn.
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Dit lijkt een slopende klus te worden.
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En er liggen er nog wel een paar.
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Nog een tweede kruiwagen op de steiger, dat schiet net iets harder op.
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hier wordt gadegeslagen hoe de heftruck, die vast zit in het zand, door een tractor wordt losgetrokken.
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De ondergrond is te zacht. Misschien bieden de steigerplanken uitkomst.
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Alweer een vastloper. 
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Terwijl de tweede poging uitgedacht wordt gaat het werk op primitieve wijze door.
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Een combinatie van planken en meer platen moet nu uitkomst bieden.

 

Met een krakend geluid bezwijkt de plank en zakt de heftruck opnieuw met de achterwielen in het zand.
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Dan moet de tractor de heftruck nog maar een zetje vooruit geven.
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Zo gaat ie goed.
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Nu kan er met een goed doordacht systeem op hoog tempo doorgewerkt worden zodat er nog tijd is om tussen
de middag te eten.
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Maar dan moet een deel van de steiger wel verwijderd worden. Uiteindelijk is hiervoor toch een hamer voor
nodig.
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En dan  een kwestie van de volle kruiwagen eraf en de lege erop. Nu moet er beneden behoorlijk doorgewerkt
worden.
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Laat de vrijwilligers hun gang maar gaan, dat is hen wel toevertrouwd.
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Ra, ra wie herkent dit?
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Alles wat er voor een degelijke steiger nodig is. Maandag start men met het bovenste deel van de buitenmuren.
Moeten we dan maar weer eens even een kijkje nemen in het weer en in de bouw.

 

 <<Terug
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