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Onderwerp: nieuwe locatie
Wat ziet het er al mooi uit hè? De puntjes moeten
nog op de i, maar we kunnen nu al zien dat het
prachtig is/gaat worden. Afgelopen zaterdag zijn de
4 units geplaatst met de hoogwerker van Elmar
Hoogendoorn en hulp van sterke handige mannen.
Hans Wieman is zaterdag aan het eind van de dag
geweest en is er gekeken wat er verder nog gedaan
moet worden aan de kantine. Daar zijn ze vandaag
mee begonnen. Als dat klaar is gaan we
inventariseren wat er verder nog gedaan moet
worden met hulp van jullie. Er moet in ieder geval
geschilderd worden, de lampjes opgehangen, alle
spullen uit de oude kantine moeten verhuisd
worden naar de nieuwe kantine enz. Helaas kan de
bar niet mee. Dat is echt heel erg jammer maar die
neemt echt te veel ruimte in. Binnenkort zal de
container geplaatst worden. Daar komt een
zoldertje in, zodat al het materiaal erin opgeslagen
kan worden. De inhoud van de oude container zal

ook verhuisd moeten worden. Komende donderdag
zullen de lichtmasten geplaatst worden. Helaas
hebben ze van Joulz de datum van aansluiting nog
niet vervroegd. We staan nu nog op de planning
voor 26 januari. De lessen zullen deze maand nog
gegeven worden bij familie de Jong. In het voorjaar
zullen we de buitenkant van de kantine en de
container een nieuwe verflaag geven. Vandaag zijn
ze ook verder gegaan met het straten van het terras.
We verwachten in de kerstvakantie in de kantine
aan het werk te gaan. Daar krijgen jullie nog een
aparte mail over. Nog even geduld en….dan kunnen
we echt “over” naar onze nieuwe locatie bij
sportpark Hoog Weerdenburg.
Voor de allernieuwste foto’s van de nieuwe locatie
kunnen jullie op onze site kijken www.veldruiters.nl
in het mapje “fotoalbum”.
Tot de volgende nieuwsbrief!
Groeten,
het bestuur

