
 
 

 

Scouting Centrum Sneek bouwt aan de toekomst! Bouw je mee? 

 

NIEUWSBRIEF RENOVATIE SCOUTING CENTRUM SNEEK     OUD EN NIEUW 2021 

Lieve mensen, 

Van oud naar nieuw! We staan op de drempel van het nieuwe jaar en hier, op het scoutingclubhuis, 
staan we ook letterlijk op de drempel van oud naar nieuw.  

Wat is er veel gebeurd dit jaar en wat hebben we veel gedaan en voor elkaar gekregen. Op 10 
december vierden we het bereiken van het hoogste punt. Inmiddels zijn “onze” bouwers al weer 
elders aan het werk. Een deel van de steigers is afgebroken, rijplaten zijn opgehaald en de tijdelijke 
keten zijn verkocht. En in 1 weekend zijn in december door 25 vrijwilligers meer dan 5000 dakpannen 
gelegd! 

In de nieuwe aanbouw is de prachtige, grotere spelruimte al dankbaar in gebruik genomen. Er moet 
nog van alles binnen gebeuren maar alle scouts hebben er toch al de eerste kerstopkomst gehad. 
Complimenten zijn op hun plaats voor de besturen en leiding van de beide scoutingverenigingen. 
Want ondanks alle bouwperikelen en Corona maatregelen (kijken naar wat wel kan) organiseerden 
zij de opkomsten voor hun leden. En dat zal en is nog steeds, best wel behelpen. 

Echter, het is nog niet af! Voor het nieuwe jaar staat er nog veel op de planning.  
Op financieel gebied wordt gewerkt aan het afronden van de toegezegde hypotheek en in januari de  
eerste terugbetaling van de crowdfunding obligaties. Hierover volgt later meer informatie.  

Buiten ligt nu de prioriteit op het waterdicht maken van het dak. Het op maat zagen van dakpannen 
voor alle schuine stukken is tijdrovend werk. Pas als het gebouw echt waterdicht is kan de aannemer 
de vloercoating en de Trespa wanden in de natte groep aanbrengen. Binnen zijn legio klussen te 
doen zoals brandwerende plafonds monteren, verlichting, radiatoren ophangen, plinten en 
afwerklatten monteren en schilderen. We zijn enorm blij en dankbaar voor alle hulp die we al 
gekregen hebben en hopen dat we ook in 2022 weer een beroep mogen doen op jullie vrijgevigheid, 
inzet, spierkracht en tijd om samen te werken aan een geweldig eindresultaat. Na de kerstvakantie 
gaat  installateur Sikma aan de slag met waterleidingen, elektra en nieuwe CV. In maart komen de 
kozijnen met de ramen voor de ”toren”. Van hieruit hebben we dan een geweldig panorama uitzicht. 

Wij wensen iedereen dat betere uitzicht op 2022. Fijne jaarwisseling, gezond en gelukkig Nieuwjaar. 

Namens Stichting Scouting Centrum Sneek 
Wim van der Klauw, voorzitter / Bernard van Noordenburg, bouwcommissie / Marjan van der Helm, 
secretaris / Gerhardus Schingenga, Scoutinggroep Greate Pier / Dirk Jan Hoogendoorn, 
penningmeester / Jacob Boonstra, Scoutinggroep Tibrag  / Annelies Bleeker, fondsenwerving 
 



 
 

 

 

2021 jaaroverzicht 

Januari stond nog voornamelijk in het teken van slopen en afvoeren, bijvoorkeur op een duurzame 
manier. Zo is gesloopt hout- en plaatmateriaal uitgezocht voor hergebruik en 
vinden de dakpannen  een herbestemming via Walstra antieke 
bouwmaterialen 

 

In februari genieten van een paar dagen strenge vorst en konden we schaatsen op de Houkesloot. 
Binnen wordt de bestaande grote spelruimte geschilderd volgens een mooi kleurenplan en buiten 
wordt het zandbed gelegd voor de nieuwe aanbouw. 

 

 

 

 

 

Maart is de start van de crowdfunding en er zijn inmiddels 100 obligaties uitgegeven. In het voorjaar 
valt “boomplantdag” en worden langs de walkant en op iedere hoek van de kampvuurplaats wilgen 
geplant. Met de gezellige houten hoekbank is dit een heerlijke plek geworden.En dan, in april is er 
voldoende budget en durven we het aan. De opdracht wordt gegund aan aannemersbedrijf van der 
Meer uit Sneek.  

 

In mei wordt tijdens NL Doet weer stevig aangepakt door het klusteam en vrijwilligers.  

Juni; oplossingen bedenken, begroting aanpassen, voorbereiden, tekenen, berekenen, constructie. 
En zo was daar het prachtige idee voor het, door Lord Baden Powell bedoelde, scoutingsymbool van 
de noordpijl, gelegd in dakpannen. 



 
 

 

In juli en augustus is het terrein 7 weken lang verhuurd aan andere scoutinggroepen. We 
verwelkomen ze graag voor de zomerkampen. En zelf hebben onze verenigingen gelukkig ook hun 
zomerkampen kunnen houden. 

 

Eind augustus worden de 2 keten voor tijdelijk onderkomen weer verkocht en na de bouwvak 
worden de rijplaten gebracht voor het zware materieel. Laat de zware jongens maar komen! 

Op 14 september 2021 wordt de eerste paal geslagen door Frans 
Brenninkmeijer en Fenne Adema. Begin oktober wordt de 
betonvloer gestort, half oktober wordt met een super ploeg 
vrijwilligers het oude dak ontmanteld en eind oktober worden de 
nieuwe prefab dakelementen al op hun plaats gehesen. 

 

 

 

 



 
 

 

November, de muren zijn gemetseld en er staat een 
gebouw!  

Het platte dak wordt met bitumen waterdicht gemaakt en 
dakramen worden geplaatst. 

En dan is het al weer december! De staalconstructie voor 

de toren komt, in een prachtig blauw en mede mogelijk 

gemaakt door Douma Staal. En er zijn stapels dakpannen 

geleverd voor onze monsterklus! Op 10 december vieren we het hoogste punt en op 11 en 12 

december zijn er 25 mensen “in het spier” om dakpannen te 

leggen. En het resultaat mag er zijn! 

 

 

 

 

 

 

Dank jullie wel voor al  jullie hulp 

en toewijding, in welke vorm 

dan ook , bij de bouw en 

renovatie van Scouting Centrum 

Sneek 


