Beste vrienden van Scouting Diemen,
De zon schijnt de laatste paar weken uitbundig in Nederland.
Maar zo vlak voor de Pinksteren lijkt het zonnetje boven Diemen nog wat mooier te
schijnen. Goed nieuws voor Scouting Diemen; de omgevingsvergunning voor de bouw van
onze blokhut is binnen. De champagne kan ontkurkt worden!
Het laatste nieuws:
In onze laatste nieuwsbrief vertelden wij dat er nog € 60.000 nodig is.
Verhuis- en transportbedrijf Saan heeft ons toegezegd dat zij het transport van de
onderdelen van de blokhut uit Letland naar Nederland voor hun rekening willen nemen.
Hiervoor zullen zij als dat kan reguliere transporten inzetten, als het niet anders kan zullen
er deze zomer extra vrachtwagens worden ingezet.
Een aantal scoutingvrienden heeft al toegezegd dat zij dan als chauffeur willen functioneren
en daar geen vergoeding voor vragen . In totaal gaat het om een kostenpost van € 9.000.
De firma van der Elst Recycling heeft ons toegezegd de vuilafvoer van het Scoutinggebouw
kosteloos te willen verzorgen. Dat scheelt ons natuurlijk al jaarlijks in de kosten. Maar
daarnaast hebben zij toegezegd samen met Jos Harm, gespecialiseerd in haarden, de
aanschaf en installatie van de openhaard en schoorsteen te sponsoren. Begroot was
hiervoor een bedrag van € 5.500.
Ondernemend Diemen heeft ons gevraagd om een barbeque te verzorgen voor al hun
leden. Dit zullen wij uiteraard met heel veel plezier doen! Begin juli zal dit gebeuren. Tijdens
de barbecue zullen wij een presentatie verzorgen over onze plannen in het Diemerbos
inclusief een actueel overzicht van de nog benodigde materialen. Wij rekenen erop dat ook
Ondernemend Diemen graag met ons meedenkt.
Eind februari is de aanvraag voor de bouwvergunning ingediend bij de gemeente Diemen.
Erik van Dijk, van bureau Schulze en van Dijk architecten heeft ons hierbij ondersteunt.
Vandaag heeft de gemeente ons bericht dat de omgevingsvergunning is afgegeven. U zult
vast denken wat heeft dat lang geduurd. Maar de bouw van een blokhut is nu eenmaal
geen dagelijkse zaak, dus aanvullende informatie was gewenst en de brandweer heeft ook
een toets gedaan.

U begrijpt wel: hier zijn we echt weer reuzeblij mee. Dank voor heel veel inzet door Erik en
Aschwin. Op heel korte termijn zal gestart worden met het aanbrengen van de fundering.
Staatsbosbeheer is druk met de voorbereidingen voor de aanleg van een hek rondom ons
terrein . Hiervoor is ook een vergunning afgegeven. Wij vertrouwen erop dat het hek op
korte termijn geplaatst zal worden.
Zoals u ziet op de foto’s hieronder schijnt het zonnetje inmiddels ook in Letland!
Bij Loghuis in Letland is het grootste deel van de blokhut gereed. Het eerste transport van
twee trailers wordt op 13 juni in Nederland verwacht. Deze zullen tijdelijk worden
opgeslagen.
Onderstaand de laatste foto's uit een zonnig Letland

Hoe nu verder?
Deze zomer zullen wij niet stilzitten. De bouw gaat zo snel mogelijk starten.
En natuurlijk hoort u van ons! Dus houd uw digitale brievenbus in de gaten!
Wij blijven nog even druk rekenen! En u rekent vast met ons mee.........nog
€ 45.000 te gaan . Dit betreft grotendeels het budget voor de afbouw en inrichting
van de blokhut. Daarbij gaat het om toiletten, wasbakken, keukenblok en apparatuur,
technische installaties, douches, tegels voor wanden en vloeren etc.
Hulp is nog steeds van harte welkom. We hebben inmiddels een aantal vrijwilligers klaar
staan die ons gaan helpen bij het plaatsen van de blokhut en daarna het monteren van
installaties en de interne afwerking.
Wilt u ons helpen? Dat kan door een financiële bijdrage over te maken. Of misschien
wilt u met ons in gesprek over de mogelijkheden? Vanuit uw bedrijf of uw relaties kunt u
ons wellicht helpen aan materialen, of kunt u ons misschien helpen met nieuwe ideeën.
Wij horen graag van u.
Voor zover een update. Als u nog vragen heeft neem dan contact met ons op
via: info@scoutingdiemen.nl .
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