
 
 

 

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

 

NIEUWSBRIEF RENOVATIE SCOUTING CENTRUM SNEEK     Zomer 2021 

Sinds de laatste nieuwsbrief voor Pasen is er weer veel gebeurd. Het meest belangrijke en 

positieve is dat we het benodigde budget zover rond hebben gekregen dat we als bestuur 

groen licht hebben gegeven om aan Bouwbedrijf van der Meer uit Sneek op 25 april de 

opdracht hebben kunnen geven voor de renovatie !  

 

WE GAAN DEFINITIEF LOS DUS! Geheel in stijl werden de handtekeningen gezet op het 

achterdek van een Lelievlet door onze voorzitter Wim van der Klauw en de directeur van het 

bouwbedrijf,  Jaap van der Meer.  

De planning is dat er enkele weken na de bouwvak gestart wordt met de nieuwe aanbouw 

waarin het sanitair straks komt. Eind september wordt begonnen met het vervangen en 

verhogen van de bestaande daken van de spelruimte en de toren. Het streven is dat we voor de 

kerst weer een wind- en waterdicht clubhuis hebben. 

De afgelopen maanden is al veel voorbereidend werk gedaan, zo is de hele oude aanbouw met 

natte groep gesloopt. Al het riet, latten en oude vogelnesten zijn uit de daken verwijderd. Op 

de zolder zijn alle binnenwanden er uit gehaald en zagen we weer wat voor geweldige ruimte 

we daar hebben.  

 



 
 

 

 

 

Aan de hand van een super mooi kleurenplan is de benedenverdieping al geschilderd. 

Dit kleurenschema wordt later in alle nieuwe ruimten doorgevoerd. Ook is de kampvuurplaats 

verfraaid en er zijn bomen geplant. 

Het wachten is nu op de aannemer die de ruwbouw neer zal zetten. Er wordt getekend en 

berekend en bij Houkesloot toelevering in Sneek wordt de houten kapconstructie gemaakt.  

Zelf doen we, in verband met besparing van budget en eigen kennis, de afbouw van met name 

de ruimtes boven. Tegenvaller is momenteel de prijsstijging van bouwmaterialen van 

voornamelijk hout en staal. En ja, daar hebben we nogal wat van nodig. Dus wil je ons 

steunen en komende zomer ook langs je eigen belegging varen, zwemmen, suppen of kanoën? 

Meldt je dan gerust aan voor een obligatie op crowdfunding@scoutingsneek.nl 

 Al bijna 100 obligaties zijn er vergeven, je bevindt je in 

goed gezelschap! 

 Tegen de kerst ziet alles er dus ongelofelijk anders en 

vernieuwd uit en staat er een pracht clubhuis wat niet alleen 

ruim een keer zoveel gebruiksruimte heeft maar ook super 

geïsoleerd en enorm praktisch bruikbaar is voor in ieder 

geval twee speltakken tegelijk. Wij zijn beretrots dat we zover zijn en hebben er veel zin in.  

Tijdens de bouw blijft de huidige spelruimte veilig in gebruik en kan daarnaast gebruik 

gemaakt worden van de botenloods. De wc keet blijft ook in gebruik totdat de nieuwe wc’s 

gereed zijn. De bouw wordt vanaf de achterzijde benaderd, voor de veiligheid zal het bouw 

terrein rondom met bouwhekken worden afgesloten en verboden terrein zijn voor de kinderen 

(en leiding) , het voorterrein blijft gewoon bruikbaar. 

Voor de vakantie zal er een dringende oproep worden gedaan voor hulp, bij met name het in 1 

weekend slopen van de beide bestaande daken. Dat zal een actie worden waar veel handen bij 

nodig zijn, dus geef je tzt op !   

Namens het bestuur van Scouting Centrum Sneek 

 

Annelies Bleeker en Bernard van Noordenburg  



 
 

 

 

   

 

 

 

Wauw, wind- en waterdicht rond de 

kerst! 

Ja dit worden bomen! Gelieve niet als meerpaal te gebruiken! 

Windscherm en bank tegelijk, het 

wordt knus rond het kampvuur. 

Sneak preview vanaf de Houkesloot zijde! 


