HEEL HARD GEWERKT AAN DE BAAN!
Uw verslaggever is weer – letterlijk – op de been;
dus kan weer gaan kijken hoe het ervoor staat bij
FCV Zoetermeer’77 en daarvan verslag doen!
Vooral in de weken dat Nederland vakantie vierde
waren Gé van Meurs en Olav Duivelshof aan de slag
in het clubgebouw. Ook Marcel van Schie was er
regelmatig, maar dan in de avonduren, te vinden.
De kantine is nu daadwerkelijk één grote ruimte, de
meterkast en de “bezemkast” zijn gereed en de
“kleedkamer” en de bestuurskamer hebben hun
definitieve vorm.
Het terras voor het clubgebouw
Enkele dagen voor de kerstvakantie heeft Nootenboom
Sport op de nieuwe baan nog vier nieuwe putten
(‘kolken’) geplaatst, zodat het overvloedige regenwater
op de baan veel beter en sneller wordt afgevoerd.
En last but not least is ook de oude baan nog verder
opgeruimd. Zaterdag 14 januari zijn de laatste resten
gravel weggehaald en nu kan de baan worden
opgeleverd aan de gemeente.

Een mooie grote ruimte in het clubgebouw
Ook de keuken begint al te lijken; de ruimte is nu
daadwerkelijk één ruimte met daarin een
voorraadkast. En de elektra is in al die ruimten op
zijn plaats aangebracht.
Voor de nieuwjaarsreceptie hadden de mannen met
restanten materiaal zelfs een tijdelijke uitgiftebalie
gemaakt!

Opruimen van de oude locatie
Ook de gemeente liet werk uitvoeren; het hek om de
baan is geplaatst!
Op de dag van de nieuwjaarsbijeenkomst was het nog
niet helemaal gereed, maar het laatste stukje zal
binenkort worden afgemaakt.

Een blik op de (nog lege) keuken met de
uitgiftebalie
Om het clubgebouw is de bestrating nu helemaal
gereed; een mooi tegelpad om het gebouw en een
geweldig terras ervoor!
Bovenop het clubgebouw zijn ook nog
verbindingsstrippen tussen de containers
aangebracht, zodat het gebouw nu echt waterdicht
is.
Het hek rondom de skeeler-/ijsbaan

