
Dorpshuis deel 12

file:///C|/Users/JW/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Dorpshuis%20deel%2012/Dorpshuis%20deel%2012.htm[9-11-2013 9:56:09]

 

 

Begin pagina
English page
Engelum
Geschiedenis
Dorpsfoto's
Kerkklokken
Bewoners
Dorpsbelang
AED info
Verenigingen
Jeugdclub
De oude doos
Woningaanbod
Sponsors
K.v.Sla Raak
Museum
Fietsroute
Links
Archief
Redactie
E-mail
Gastenboek

 

 

 

De verbouwing Skerne Wibe deel 12

Tot en met deel  11 heeft u  gezien hoe het dorpsgebouw weer letterlijk tot stand gekomen is. Door hard werk
van zowel de bouwakkers als de vrijwilligers is het gelukt om het gebouw op tijd waterdicht te krijgen. Vanaf
half september richt iedereen zich op het binnenwerk. In dit deel kunt u hier zien wat er tot nu toe zich
binnen-smuren heeft afgespeeld. 
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De muren staan en het dak zit er op!

Het mooie weer is grotendeels voorbij. Zo nu en dan vallen er heftige buien maar dat deert ons niet meer.
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Voor de elektra worden er verdeelpunten gemaakt en pvc buizen aangelegd.
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Dan kunnen de stroomkabels getrokken worden.
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Nadat alle leidingen aangesloten zijn, moet de vloer opgeruimd worden zodat de vloerverwarming aangelegd
kan worden.
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Dan is er ineens genoeg ruimte om nog even een blokje te fietsen. Gosse grijpt zijn kans want dat is eens en
waarschijnlijk nooit weer.

 

Het is een bedrijf uit Nijmegen die de vloer komt leggen. Vanaf grote rollen  wordt in een hoog tempo
systematisch de vloer bedekt met slingerend pvc buis. 



Dorpshuis deel 12

file:///C|/Users/JW/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Dorpshuis%20deel%2012/Dorpshuis%20deel%2012.htm[9-11-2013 9:56:09]

 

 

 



Dorpshuis deel 12

file:///C|/Users/JW/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Dorpshuis%20deel%2012/Dorpshuis%20deel%2012.htm[9-11-2013 9:56:09]

Vakkundig gaan de heren te werk zodat zij tussen de middag al halverwege het pand zijn.
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Het patroon verraad de toekomstige plaats van de bar.
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Terwijl de mannen binnen zwoegen, waait intussen het materiaal op een onbewaakt moment de straat op. 
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Er is menig ijzerdraadje voor nodig om de in totaal bijna 1500 meter pvc buis aan de ijzermatten  vast te
maken.

 

De techniek staat voor niets. Ook hier is een apparaat voor wat de mannen behoed van schrale en kale
vingertoppen, of een staaldraadarm.
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Dit beeld zal spoedig verdwijnen onder een kille laag beton. Misschien verschijnt het nog eens op ons het
netvlies wanneer we heerlijk onze voetjes warmen aan de vloer in het nieuwe dorpsgebouw.
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De vloerverwarming is in één dag gelegd. Intussen wordt de hal aangepakt. De wc ruimtes worden
klaargemaakt voor een nieuw interieur.
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Er wordt met de tijd meegegaan dus kan het dorpsgebouw niet meer zonder een invalidentoilet. Die moet
voldoen aan bepaalde afmetingen en krijgt daarom een plek in hoek van de hal. 
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De wc komt voor de bestaande ramen langs, dus wordt de pui uitgebroken om hier een nieuwe muur in te
maken.
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Niet alleen in de avonduren maar ook overdag zijn er vrijwilligers die zich beschikbaar stellen om de
bouwvakkers te helpen.
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Het schiet al mooi op. Morgen wordt de laatste betonvoer gestort, waarna er gestuct kan worden en de
vrijwilligers de laatste binnenwanden af kunnen afwerken voor het behangen. Dit kunt u komende zaterdag in
deel 13 volgen.

 Onze site wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsors!
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