Kantine Velocitas twaalf en een half jaar in gebruik

In het najaar van 2006
brandde dit gebouw helaas
volledig af.

Nieuwbouw!
In november van dat jaar werd
begonnen met het maken van
plannen voor een nieuw
onderkomen.
Het initiatief werd genomen
door de bouwcommissie,
bestaande uit: Gerard van
Dooremaal, Sjors Verhaar en
Kees van der Laken. Bert van
Osnabrugge werd ingehuurd
als bouwbegeleider.
Samen met een klankbordgroep, bestaande uit
vertegenwoordigers van alle
geledingen van de club, werd
een ontwerp gemaakt dat
begin 2007 gereed was.

29-11-2006

Na het vertrek van de
Hoogmadeseweg werd in 1975
het nieuwe clubgebouw in het
Sportpark De Bloemerd
betrokken. Hiernaast een foto
van het clubgebouw uit 2004
bij het kampioenschap van de
C1.

9-5-2007

Onze huidige kantine is het
derde clubgebouw sinds de
oprichting van Velocitas 70
jaar geleden.

15-5-2004

Derde kantine

Om de kosten te drukken werd
gebruik gemaakt van de
fundering van het oude
clubgebouw.

29-7-2007

De nieuwe kantine moest
aanzienlijk groter worden,
omdat sinds de jaren ’70 onze
vereniging gegroeid was van
175 naar ruim 300 spelende
leden.

De bouw van de kantine werd
uitgevoerd door
aannemersbedrijf G. Bruijnes
uit Alphen aan de Rijn en
startte vlak na de
bouwvakvakantie van 2007.

11-10-2007
5-5-2004

Werk in uitvoering

5-5-2004

Voor de winter werden de
glaspuien geplaatst en was de
kantine waterdicht.

4-11-2007

In oktober van dat jaar werd
het hoogste punt bereikt.

17-12-2007

5-5-2004
5-5-2004

Zo hadden we tijdens de bouw
de opdracht om de bouwplaats
zo schoon mogelijk te houden.

27-12-2007

Voor en tijdens de gehele
bouw is continu een grote
groep vrijwilligers actief
geweest.

Bij de afbouw van de kantine
kwam het vrijwilligerswerk pas
echt op gang.
Zo werd al het houtwerk aan
de binnen en buitenkant van
de kantine geschilderd.
Er werden wandkasten
gemaakt achter de bar en
tassenkasten bij de ingang.
Tevens werd de inrichting van
het materiaalhok en het
podium door eigen mensen
verzorgd.

Ondanks deze domper kunnen
we stellen dat de
bouwcommissie, gesteund
door een grote groep
vrijwilligers, een schitterend
gebouw heeft weten neer te
zetten. Tot op de dag van
vandaag – al twaalf en een
half jaar – hebben we er veel
plezier van.
Kees van der Laken
Voorjaar 2021

5-5-2004
5-5-2004

Gerard speelde in de
bouwcommissie een kritische
maar ook een uiterst creatieve
en bevlogen rol. Hij kon met
zijn kennis en kunde ons altijd
op het juiste spoor houden.

5-5-2004

Helaas heeft Gerard van
Dooremaal de eindfase van de
bouw niet meer mogen
meemaken. In de zomer van
2008 is Gerard overleden. Dit
was voor iedereen een enorme
domper.

6-8-2008

De meest spectaculaire klus
was het ontwerpen en het
bouwen van de bar. Op basis
van het ontwerp van Sjors
Verhaar werd voor de zomer
gestart met de opbouw van
het casco. Na veel vijven en
zessen en een grote dosis
doorzettingsvermogen werd de
bar eind augustus opgeleverd.

6-8-2008

In het voorjaar van 2008 werd
de kantine al in gebruik
genomen. De officiële opening
na de volledige afbouw vond
plaats in het najaar van 2008.

17-2-2008

In gebruik
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