Ferwâlde te Plak!
Nijs fan ‘e Finne-Ferboukommisje

Jaaah....We zijn weer aan het opbouwen! Nadat voor de Kerst al materialen waren gebracht, zijn
Jelle’s Bouwbedriu en Installatietechniek De Roos uit Koudum dan afgelopen maandag 4 januari ‘echt’
gestart in de Finne. Ook zijn er in het oude jaar bij Jelle’s in Greonterp al prefab voorbereidingen voor de
bar getroffen. Verder volop overleg tussen ons, Jelle’s, De Roos en ook met Bakker Vakkeuken, want
alles moet natuurlijk wel met elkaar kloppen! In de praktijk blijken de zaken toch wel eens net anders te
moeten dan van te voren bedacht of berekend.
Deze eerste week is het begin gemaakt met de nieuwe wanden voor de keuken, de opslag en de bar.
Alle aansluitingen in de keuken zijn voorbereid, er is een afvoerputje gemaakt in de keuken. Best
spannend natuurlijk, want liever houden we de vloerverwarming heel .

De contouren van de nieuwe gang van 1.50m breed
naar het toekomstige terras en leveranciersingang

De nieuwe keuken in wording
met daarachter de opslag

Ook is een begin gemaakt met de heren-wc: de doorgang in de muur naar
het damestoilet is gemaakt, dat was even flink stofhappen. Even in de
herinnering: in het voormalige middenlokaal wordt een volledig nieuw
herentoilet gerealiseerd met een wc en twee urinoirs. De damestoiletten
leveren één wc in;
tussen de tweede
De doorgang naar het damestoilet
en derde wc
(vanaf de deur bekeken) komt een wand die
beide toiletgroepen van elkaar scheidt. De
wc’s komen op volwassen-hoogte, dus met de
knieën omhoog zitten is straks verleden tijd.

En zo zag het er vrijdagavond 8 januari uit...

Zoals de planning zich nu laat aanzien, wordt
de keuken week 6 geplaatst en zal de vloer in
de voorjaarsvakantie (week 8) worden
aangepakt. We hebben De Boer Wonen &
Slapen uit Bolward opdracht gegeven voor het
verwijderen van de bestaande linoleum vloer
en het leggen van een pvc-vloer.

Met stoffige groet, de Verbouwcommissie: Evert-Jan, Coba, Johan Willem, Tjeerd, Durk, Gertrud, Marten en Willie

