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Nieuwsbrief Verenigingsgebouw Tintestein
Op zaterdag 26 mei is fase 1 van het project
Tinte st ei n o p f ees te lijk e w ijz e a fg e r o n d . H e t
sch o o l g eb ouw d at d e af g el o p en maan d en
ve r b o uw d is t o t ver en i g i n g sg ebo uw w erd
g eo p en d . Fase 2 st art b i n n en en kele w eken .

Openingsbarbecue
Op 26 mei werd de oplevering van het verenigingsgebouw
gevierd met een barbecue, drankje en muziek voor alle
betrokken mensen. Natuurlijk was er ook een officieel
moment ingepland om bij het behaalde succes stil te staan.

Huidig wethouder Jorriena de Jongh knipte samen met Jaap
Roskam, Marco Koppenol (projectleider vanuit de Stichting)
en Saskia van der Vlist ( projectleider vanuit de gemeente)
het feestelijke lint door.

Tussen de ballonnen gaf Jaap Roskam namens Stichting
Ons Tintestein een speech. Hij bedankte hierbij alle
betrokkenen, waaronder ook de ex-wethouders Bert van der
Meij, Paméla Blok en Jan van Rij voor hun steun om samen
met de verenigingen van Tintestein iets moois te maken.
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Vrijwilligers hadden de openingsfestiviteiten goed
georganiseerd. Het eten was voortreffelijk en de aankleding
erg sfeervol.
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Kon u niet bij de openingsbarbecue zijn? Dan raden wij u
aan vanaf september 2018 eens binnen te lopen. Vanaf dat
moment zal het gebouw door de verenigingen in gebruik
genomen worden. De definitieve datum van ingebruikname
wordt nog bekend gemaakt.

Sportzaal
Binnen enkele weken zal gestart worden met fase 2 van het
project: de bouw van een sportzaal. Op korte termijn vindt
het benodigde grondwerk hiervoor plaats. Fase 2 omvat een
sportzaal, die door middel van een glazen corridor met
gebouw Tintestein verbonden zal worden. De oplevering
staat nog dit kalenderjaar gepland. Tegen de omgevingsvergunning om fase 2 te kunnen bouwen, is beroep
ingesteld. Uiteraard zal deze beroepszaak zorgvuldig in
behandeling worden genomen.

Vrijwilligers

Gebouw Tintestein is prachtig verbouwd. Samen met veel
enthousiaste vrijwilligers heeft het gebouw een ware
metamorfose ondergaan. Zo zijn vloeren vervangen en alle
muren en deuren geverfd. Binnen zijn steigerhouten
meubelen geplaatst. De zomermaanden worden benut om
de laatste puntjes op de “i” te zetten, zoals het plaatsen van
de bar.

Ook voor fase 2 zijn we op zoek naar vrijwilligers. Alle
handjes helpen en zijn welkom. Daarnaast zijn er
werkzaamheden te doen, die meer specifieke expertise
verlangen. Zoals het plaatsen van sanitair en het tegelen van
de ruimte voor de toekomstige kleedkamers. Heeft u zin en
tijd om te helpen? Meldt u zich dan aan via
info@tintestein.nl.

Activiteitenkalender
5, 6 en 7 juli

: zomerfeest

december 2018 : oplevering sportzaal
mei 2019
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: theaterspektakel
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