Beste leden van bv De Plas.
Nadat het TAK 2014 toernooi weer op een waardige manier was afgesloten door niemand
minder dan Raymond Ceulemans en de wisselbeker in beslag was genomen door Anton Slof,
stond de volgende grote klus al weer voor de deur. In principe had dit niets met biljarten zelf
te maken, maar wel met de aankleding van ons clublokaal.
Maandagmorgen 2 juni stonden 's morgensvroeg om half 9 de eerste vrijwilligers al paraat om
te beginnen aan de mega klus van het verwijderen van de vloerbedekking. Voorafgaand waren
er al mensen bezig geweest om de plinten te schuren en de wanden vrij te maken zodat alles
straks in 1 keer lekker door zou kunnen lopen. Voor het leegruimen, schilderen sausen etc.
kregen we tot 16 juni de tijd van "Mark Pieterse Interieurverzorging" aangezien hij dan
gereed zou zijn met het aankleden van de nieuwe Aarhoeve, dus wisten we dat we volop aan
de bak zouden moeten om bij tijd klaar te zijn. Container geregeld, de "Biljartmakers"
ingeschakeld voor het verzetten van de tafels, dus laat de bom maar barsten qua rommel. Wel,
bij het eerste aansnijwerk bleek dat de vloerbedekking minder ellende op zou gaan leveren
dan aanvankelijk door eenieder was voorspeld, waardoor een container niet echt noodzakelijk
bleek. Afgebeld, wat gelukkig geen problemen op leverde bij de firma Spelt, wat weer geld
bespaarde, dus vol goede moed met de klus aan de gang en wat blijkt, woensdag 4 juni was de
klus al geklaard, dat wil inhouden, vloerbedekking verwijderd, wanden allemaal gesausd,
plinten geschuurd en geschilderd. Dus zeg maar de eigen te verwerken onderdelen zijn
eigenlijk al zo goed als klaar, want wat rest is nog het volgende, ondervloer leggen,
vloerbedekking spannen, de vloerbedekking aan de muren "cleanen" en de muurstripjes nog
aanbrengen voor het krijt tegen te gaan wat op de muren kwam. Ook Lida is hard bezig
geweest om alle gordijnen weer netjes te wassen, dus die zullen een dezer dagen wel weer
hangen. Tot 16 juni zal er dus weinig bedrijvigheid zijn in het clublokaal, maar nadat Mark
klaar is met het leggen van de vloerbedekking is de "afbouwfase" weer aan de beurt welke
weer door onszelf verwerkt zal worden. Dit zal inhouden het terugplaatsen van de schrijf en
zittafeltjes, het terugplaatsen van de tafels en stoelen en het schoonmaken van het lokaal zodat
we weer een toonbaar lokaal krijgen alwaar wij onze tegenstanders weer in een mooi lokaal
kunnen verwelkomen. Verder zullen wij ook de wanden weer gaan aankleden, maar wel iets
minder vol dan de afgelopen periode. De wand bij tafel 1 zullen wij gaan besteden als
"sponsorwand" zodat ook de lokale ondernemer voor een aantrekkelijk bedrag aan onze wand
kan komen te hangen. Kortom, de verbouwing loopt voorspoedig, met behulp van voldoende
vrijwilligers welke we op gepaste wijze zullen bedanken. We zullen nog even vol moeten
houden, maar gezien het komende eindresultaat is het echt het wachten waard. Wij als bestuur
zijn trots op deze club waar we met inzet van eenieder tot dit prachtige resultaat zullen gaan
komen.
Willen we ook allemaal even stilstaan bij de opgave voor het "Familietoernooi" welke in
September zal gaan plaatsvinden!! Opgeven hiervoor kun je doen door even een mailtje te
sturen naar leolips42@gmail.com of even opgeven bij de bar, maar wel als we weer open zijn
natuurlijk!!
wordt vervolgd.........

