WERK AAN EN RONDOM HET CLUBGEBOUW!

De weergoden hebben in ieder geval het
allerbeste voor met de FietsCrossVereniging
Zoetermeer’77! Want was het in de voorgaande
week nauwelijks droog en kwam de regen met
“bakwagens uit de lhemel”; zaterdag beperkte
het water zich tot een enkel buitje. De klusploeg
was weer te vinden op Buytenparklaan “achter
nr.12”.
Was enkele weken geleden Olav Duivelshof een
dag onzichtbaar aan het werk, afgelopen
zaterdag viel die eer te beurt aan Gé van Meurs.
In een speciaal pak – een doorwerkpak - bracht
hij bijna de hele zaterdag ònder het clubhuis
door. In die heel natte grond lag hij op zijn rug
om kunststof buizen voor de hemelwaterafvoer
(regenwater dus) onder het clubgebouw te
bevestigen.
Olav zaagde de buizen voor Gé in de juiste maat
en hij sloot de buizen aan op de afvoerpijpen.
Deze afvoerpijpen zitten niet (zoals bij de juryportocabine) aan de buitenkant, maar tussen de
muren van het clubgebouw.
De afvoer van het water loopt nu naar de
skeelerbaan. Maar dat is tijdelijk. Als de
vereniging op de riolering wordt aangesloten,
moet de afvoer daarop worden aangesloten.
Ook zorgden Olav en Gé dat de onderkant van
het clubgebouw nu helemaal is dichtgemaakt met
buitenplaten. In het clubgebouw werd er ook nog
“grote schoonmaak” gehouden. De panelen die
tot nu toe zijn weggehaald om een mooie grote
gemeenschappelijke ruimte te maken, werden
afgevoerd.

Het terras is klaar; laat de zon maar komen

Eite Levinga fungeerde als opperman. Maar ook
Jarno, Leander en Wouter hebben behoorlijk met
(stukken) tegels gezeuld. Ook Marcel van Schie
heeft ’s middags hand- en spandiensten
verleend. Zo is er ook al een hele berg tegels
naar de zijkant van de startheuvel gebracht.
Nadat de bestrating rondom het clubgebouw ligt,
de volgende klus dus.
Het schemerde alweer behoorlijk toen de laatste
werklieden huiswaarts keerden.

Het is schemerig als de werkploeg het clubgebouw
afsluit

“Grote schoonmaak”

Willem Korving en Cees Moes hebben zich
uitgesloofd op het terras; niet met in de zon
zitten, maar om al die vierkante meters (60 m²!)
te betegelen. Aan het eind van de
zaterdagmiddag lag het terras op zijn plek.

Vrijdagmorgen is er om 8.00 uur ook nog een
vooroplevering geweest van de oude baan. Hugo
Diks en Eite hebben met medewerkers van de
gemeente het terrein gecontroleerd. Als de berg
gravel wordt weggehaald, het oud ijzer en de nog
resterende banden afgevoerd dan is het helemaal
klaar. Bijna gaan we dus definitief afscheid
nemen van de oude baan!

