Vorderingen nieuwbouw februari 2022, week 5
We proberen om elke week informatie te delen over de voortgang van de nieuwbouw. Dit doen we
door nieuwe foto’s te delen. Dit keer over de week van 31 januari t/m 4 februari.
Belangrijk in deze week is dat de aannemer bezig is om de groene keten leeg te krijgen, zodat deze zo
snel mogelijk weg kunnen om de verlichting bij het nieuwe hoofdveld af te ronden. Dat betekent dat
het kantoor van de aannemer is verhuisd naar de nieuwbouw.
Foto commissiekamer SJC in gebruik genomen als kantoor voor de uitvoerder.

In de commissiekamer heeft de aannemer een aantal bureaus en overlegtafels geplaatst. Direct is
ook zichtbaar hoe groot de nieuwe commissiekamer wordt. Bijna 50 m2, zo groot als een klaslokaal.
Foto achterwand kantine

De kantine is helemaal betegeld. Op deze foto kijken we naar de achterwand waar de bar komt. Aan
de linkerkant is de nis te zien voor de koffiebar. Daarnaast de nis achter de bar en de donkere nis is
de uitgifte van de keuken.

Foto tegelvloer kantine

Op deze foto is goed de tegelvloer van de kantine te zien. Op de voorgrond alle leidingen die onder
de bar uitkomen. Het gaan om waterleidingen, afvoer en de rode mantelbuizen voor de
kelderbierinstallatie.
Foto koelcel kantine

Afgelopen week is door de leverancier van de keuken de koelcel geplaatst in het magazijn van de
keuken.

Foto lift

De lift die van verdieping -1 tot verdieping 1, verenigingsgebouw SJC, is geplaatst. De volgende stap is
om de liftdeuren te monteren.
Foto kleedkamer gang

De kleedkamer gang. Je kijkt vanaf de spelersuitgang naar het nieuwe hoofdveld naar de
hoofdentree. Aan deze gang komen aan de linkerzijde 8 kleedkamers en aan de rechterzijde 3
kleedkamers en 3 scheidsrechterkleedkamers. De breedte van deze gang is 2 meter. In het plafond
van de gang worden de installaties ondergebracht. Duidelijk is te zien dat er flink gewerkt wordt.
Bouwcommissie SJC

