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Verbouwing Skerne Wibe deel 13

 

In de vroege ochtend zijn de mannen al zover. Gosse Pieter was bereid om dit tafereel vast te leggen.
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Toch wel indrukwekkend....
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Allereerst wordt de vloer vochtig gemaakt.
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In de verste hoek in het berghok, begint met met het storten van het beton. Een krap hoekje om mee te
beginnen.
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Ook deze heren hebben het tempo er goed in.
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Even een bakkie....
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Van alle kanten wordt er richting de hal gewerkt.
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Dan kan de vloer glad gemaakt worden
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Prachtig! We kunnen ons steeds meer voorstellen hoe het straks eruit ziet.
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Een twee mans team uit Drenthe doet het stucwerk. En hoe!

 

Na een kort overleg in de cv ruimte terwijl het stucwerk iets kan uitharden, gaan ze voortvarend te werk.
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Voor de afwerking wordt de muur nat gespoten en dan wordt het oppervlak in een hoog tempo weer glad
gestreken en maken zij het werk netjes af.
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Zo nu en dan is het spitsuur.
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De muur moeten de komende dagen drogen. De vloer kan al weer wat meer hebben, dus zijn de vrijwilligers
weer aanwezig om aan de afwerking te beginnen.
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Dat kan niet anders dan goed komen!



Dorpshuis deel 13

file:///C|/Users/JW/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Dorpshuis%20deel%20%2013/Dorpshuis%20deel%2013.htm[9-11-2013 9:57:23]

 

De vervallen houten betimmering wordt weggewerkt waardoor het hele gebouw een strakke en moderne
uitstraling krijgt.

 

Maar dit kan alleen als er nog nog veel pietluttig en soms vervelend werk gedaan wordt voor een degelijke en
nette basis. Petje af, voor alle vrijwilligers die avond aan avond de handen uit de mouwen steken. De komende
weken zullen we zien hoe het dorpsgebouw uiteindelijk zal worden. De verbouwingscommissie kan zich daarna
focussen op de inrichting.
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