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Startschot
Geheel volgens plan heeft wethouder Jeroen Olthof op 1 mei
het startschot gegeven voor de
renovatie van fase 1 en 2.
Zeer verrassend was de mededeling van de wethouder in zijn
speech, dat de gemeente Zaanstad een bijdrage doet van
€75.000,--, zodat ook de door
het bestuur gewenste fase 3
kan worden gerealiseerd.

In volle gang
De werkzaamheden aan fase 01 en 02 lopen voortvarend en geheel volgens planning. Momenteel is het nieuwe dak met lichtkoepel en zonnepanelen gereed, kozijnen, deuren en beglazing
worden of zijn geplaatst, het opknappen van de kantine en de
ruimte voor instructrices is zover dat de afwerking van wanden
en vloeren met het plaatsen van de nieuwe keuken en uitgifte bar
binnenkort kan aanvangen. De werkzaamheden aan de nieuwe
elektra en sanitaire installaties vorderen heel goed.

Momenteel is er een puls geboord voor de nieuwe sproei installatie voor de binnen en buitenbak, de laatste hand wordt gelegd
aan het aanleggen van de toevoer leidingen met spuitmonden.
Binnenkort wordt er gestart met het plaatsen van 10 stuks nieuwe paardenboxen en zullen de schilderwerkzaamheden aan de
binnen en buitenzijde worden afgerond. Hierna wordt als laatste
onderdeel de complete bakbodem vervangen door een nieuwe
bakbodem.

En ook fase 3
Binnenkort wordt met fase 03
aangevangen, dit betreft de renovatie van het gehele buiten
terrein, het asfalt gaat verdwijnen en wordt vervangen door
steentjes, de afwatering met
rioleringen en kolken wordt geheel opnieuw aangelegd evenals de het hekwerk rondom de
manege en een nieuw dieren
verblijf met schuur. De verwachting is dat deze werkzaamheden voor de grote vakantie
half juli gereed zijn, zodat na de
vakantie er kan worden proefgedraaid in de gerenoveerde
manege.
Dank je wel!
In de afgelopen 6 weken hebben vrijwilligers dagelijks allerlei
bijkomende klussen uitgevoerd:
Schoonspuiten, opruimen, sanitair schoonhouden voor de
werkers, cleanen kunststofkozijnen, schuren van de hoefslagkering, schilderwerk, ramen
schoonkrabben enz. HULDE!
Namens het bestuur: Gerrit van
der Hoeven & Marien van den
Houten

