Ferwâlde te Plak!
Nijs fan ‘e Finne-Ferboukommisje (19)

April 2021 (2 & 3)
Oorspronkelijk gepland voor levering week 9-10, door “opgestuwde levertijd onderdelen t.g.v. het
welbekende virus” later, maar dan nu toch afgelopen zaterdag (24 april) afgeleverd: de geïsoleerde
buitenberging!! Bedoeld om de podiumdelen in op te slaan en tafels, stoelen en andere spullen die we
niet vaak nodig zijn. De berging komt naast De Finne, de lange kant parallel aan het gebouw.

De buitenberging vakkundig op de tijdelijke plek
gemanoeuvreerd...

Verder zijn afgelopen zaterdag de zonnepanelen op het dak
van de grote zaal/peuteropvang tijdelijk verwijderd. Dit ter
voorbereiding van een vloeibaar rubber coating die op het
dak en de constructie wordt aangebracht. We hebben
helaas tot tweemaal toe lekkage gehad (afgelopen oktober
en afgelopen december). Beide lekkages zijn
verholpen door L&B en we prijzen ons gelukkig
dat we tot op heden niet weer lekkage hebben
gehad (ondanks flink wat onbestemd weer
met harde wind, sneeuw en stuifsneeuw).
Omdat we er toch niet helemaal gerust op
waren, hebben we in overleg met L&B
besloten de panelen er af te halen en de
constructie te voorzien van een vloeibare
rubber laag zodat het railwerk waterdicht
wordt ingepakt. Deze wordt, bij geschikt weer,
komende week aangebracht waarna de
zonnepanelen weer terug worden geplaatst en in bedrijf gesteld.
Al met al valt dit wel in de categorie “tsjinstuiten en tebeksetters”,
maar we gaan er vanuit dat door deze maatregel verder leed
wordt voorkomen.

Zonnepanelen
tijdelijk verwijderd
om liquid rubber aan
te brengen op
railwerk....

Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld, is de eerste week van april een start gemaakt met het
realiseren van het lichtplan. Dat dit een behoorlijke klus is, blijkt. Want afgelopen twee weken is hier
verder aan gewerkt. Een combinatie van eigen inzet en De Roos.
De grote zaal is nu ook
voorzien van inbouwspots. In
het plafond van de bar zijn
spots gekomen, zodat er ook
werklicht is wanneer dat nodig
is voor bv schoonmaak. Verder
is boven beide biljarts een rail
gekomen waarin de verlichting
kan worden gehangen. Een
hele verbetering t.o.v. de
constructie met panlatten
waaraan de lampen hingen
(dit was toen de beste
oplossing, omdat we in het
geheel niets vasts in het pand
mochten realiseren).
Het plafond op vele plekken open om de juiste
aansluitingen te kunnen maken...

Werklicht boven de
bar gerealiseerd,
nu alleen nog de
sfeerverlichting...
Met 9 inbouwspots nu ook sfeerverlichting in de grote
zaal...

Groeten, de Verbouwcommissie:
Railsysteem voor de verlichting boven de biljarts...
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