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Dinsdag 20 oktober hebben we de vorige nieuwsbrief de deur uitgedaan. Hier maak-
te we melding van onze teleurstellingen door diverse vertragingen. Ook een brief
opgesteld in het Duits voor de aannemer over onze teleurstellingen betreffende de
vertraging van de nieuwbouw.

Woensdag 21 oktober stopt er een busje op het erf.
Gussek kwam een bord plaatsen, gaat het dan nu toch
gebeuren? Ze zullen toch geen bord plaatsen en dan niet
beginnen?
Donderdag 22 oktober valt er een envelop met bouwte-
keningen in de bus. Gevraagd werd er of we alles willen
nalopen. Op- en aanmerkingen noteren, ondertekenen en
z.s.m. retour sturen. Hier hadden we geen verdere aan-

sporing voor nodig.
Vrijdag 23 oktober kwam het telefoontje, dat aanstaande
dinsdag de spullen voor de fundering/vloer worden ge-
bracht. Want woensdag gaan ze ermee beginnen. Nu
eerst maar één en ander daadwerkelijk zien gebeuren.
Een raar en bijna onwezenlijk weekend volgt, we zijn tot
weinig in staat.
Maandagmorgen 26 oktober belt Marcel Plate van Gus-
sek. Hij wil de door ons gemaakte aantekeningen nog
even doornemen, want de productie wacht op toestemming om te beginnen. Alles
was helder, en vanaf dat moment is de productie gestart.
Dinsdag 27 oktober rijden vrachtauto’s het erf op. Diverse doorvoerleidingen, funde-
ringsmateriaal en betonijzer worden gelost. Op zich niet zoveel aan, maar voor ons

een prachtig gezicht.
Woensdag 28 oktober, “Jetzt geht loss”, betonijzer wordt
gevlochten en de heipalen worden vrijgemaakt. Werk
waar we naar uit hebben gekeken; de zon schijnt, letter-
lijk en figuurlijk, het is een prachtige dag.
Dinsdag 3 november lijkt het slagveld compleet; funde-
ring gegraven, paalkoppen gesneld, bekisting gesteld. Nu
maar storten dat beton.

Alsof er een last van ons afviel, tegelijkertijd komt er weer heel veel op ons af. Dank-
zij zwager Willem is er een planning gemaakt en zijn er prioriteiten gesteld.

Zaterdag 24 oktober met zonen Chris en Edward het terrein (vooral rond de contai-
ner) onderhanden genomen; hout opgeruimd, caravan
verplaatst. We willen tenslotte niet dat er voor de aan-
nemer iets in de weg staat.
Onze tijdelijke opslagcontainer is, na anderhalf jaar
van het erf af. Dan staat daar ineens “in volornaat” de
schuur voor de dagbesteding. Vanaf de dijk was lange
tijd alleen de nok van het dak zichtbaar. Een bouwval
is omgebouwd tot een prachtig gebouw, en dat mag
gezien worden.



We hopen dat maandag 16 no-
vember het spektakel op de dan
aangelegde fundering/vloer van
start gaat. In 2 dagen worden alle
wanden met ramen en deuren,
het dak inclusief dakpannen en
vloeren op gebouwd.
Dan is ook direct alles wind en water dicht. Vervolgens

gaat men: metselen, betegelen, elektriciteit, verwarming aanleggen, grondwaterpomp
installeren, sanitair, vloeren bewerken, behangen en verven. Ontzettend veel werk.
Het is toch echt de verwachting dat Gussek, ergens tweede helft februari dit alles
gaat opleveren.
We zien regelmatig al auto’s afremmen als er weer wat is gebeurt. Hoe zal het de
dagen van opbouw gaan? File op de Molendijk?

Nu we bij benadering weten, wanneer de bewoners de woonvoorziening kunnen be-
trekken, wordt het zaak om gesprekken aan te gaan, allereerst met aspirant-
bewoners die op de wachtlijst staan.

Wat voelen we ons klein, we hebben geneigd te twijfelen aan de Grootheid en Al-
macht van God, wat zijn we soms klein gelovig. We zijn en waren ervan overtuigd dat
God ons op deze weg heeft gezet. Zijn plannen falen niet! Toen niet, nu niet en in de
toekomst niet. Alles in het leven heeft een bedoeling, het heeft ons sterker en bewus-
ter gemaakt, dus als we zwak zijn, worden we gesterkt.

Hartelijke groeten, Ed, Ria en de kinderen


