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De week van 8 februari ’21, een week met sneeuw, vorst, code oranje op maandag en de peuteropvang
en dagopvang weer van start na een lockdown die medio december inging. Afgelopen maandag zijn de
monteurs van Bakker Vakkeuken gestart met de montage van de keuken. Als eerste is de afzuigkap
geplaatst. De motor komt op het dak, dan hebben we binnen zo weinig mogelijk geluid wanneer de
afzuiging draait. Het gat door het dak kon door de sneeuw nog even niet worden gemaakt en ook de
motor kon daarom nog niet worden geplaatst. De afzuiging van de ‘oude’ frituur blijft gehandhaafd en
gaat dienst doen als luchttoevoer, want een afzuiging werkt alleen goed als er voldoende frisse lucht
wordt toegevoerd. Vrijdag is het grootste gedeelte van de keukenapparatuur en kasten op de goede
plek gezet. Komende week volgt de finishing touch.
En minsken: it wurdt prachtich!!

Wer in stapke tichterby: het ‘schone’ gedeelte...

... en het ‘vieze’ gedeelte van de nieuwe keuken...

De timmermannen van Jelle’s zijn begonnen met het opbouwen van de bar. De constructie van het
verlaagde plafond boven de bar is gemaakt en de prefab basiselementen staan inmiddels waar ze
moeten staan. Ook de schilder is begonnen; wat al een prachtig resultaat nu alleen de achterwand van
de bar in de goede kleur is en de kozijnen en
plinten zijn geschilderd! De berging is voorzien van
glasvezelbehang. Verder zijn een aantal ramen van
lichtdoorlatende semi-transparante etsfolie
voorzien: de ramen van het zijlicht naast de deur
van het heren- en damestoilet, twee ramen aan de
voorkant en het raam in de kastdeur.
De onderkant van het raam van de keuken is van
een grijze folie voorzien, omdat hier het
aanrechtblad voor langs komt en we het natuurlijk
ook van buiten bekeken mooi willen hebben. Ook
het raam in de berging wordt nog voorzien van een
grijze folie.
Balustrade middenruimte afgedicht, zodat de
spullen op het zoldertje niet meer in het zicht
staan...

De basisonderdelen voor de bar...

Het eikenhout voor plafond van de bar...

Noch efkes geduld...mar dan...

Bar in wording met de achterwand al in de
juiste kleur...

Bar in wording: zicht vanuit de keuken...

Het frame voor het plafond van de bar...de eerste twee
planken zitten!

De ‘Koopjeshoek’ is inmiddels weer gesloten, de meeste
spullen hebben een nieuwe eigenaar gevonden. En de
container is dit weekend met stoelen en podiumdelen
gevuld (je zou denken dat ruimt lekker op in De Finne,
maar door alle materialen en onderdelen die er nog staan
voor de bar en de keuken, zie je amper het verschil).
Met ‘opgeruimde’ groet, de Verbouwcommissie: Evert-Jan, Coba, Johan Willem, Tjeerd, Durk, Gertrud, Marten en Willie

