
Nieuwsbrief nieuwbouw clubgebouw Oostplaatseweg 15 
 
Aan: alle leden en ouders/verzorgers jeugdleden. 
 
De voortgang van de bouw van het nieuwe clubgebouw aan de Oostplaatseweg kan gevolgd worden 
via de foto’s die wekelijks aangevuld worden op onze website. 
Het gebouw is met plaatsen van de buitenkozijnen en aanbrengen van de dakelementen in ieder 
geval waterdicht en in week 20 wordt begonnen met het aanbrengen van de gevelbekleding waarna 
de dakbedekking aangebracht kan worden. 
Belangstellenden kunnen ook langs het bouwterrein rijden en de vorderingen vanaf de weg/het 
parkeerterrein volgen (wij willen hier nogmaals benadrukken dat het verboden is om zonder 
toestemming het bouwterrein te betreden). 
Op vrijdagmiddag 4 juni is de bouw van 14.00 uur tot 16.00 uur toegankelijk voor belangstellenden. 
De ruwbouw zal dan nagenoeg gereed zijn. 
 
Via deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de zaken die door ons op de achtergrond 
geregeld worden en nu nog niet direct betrekking hebben op de bouw. 
 
Het bestuur en de bouwcommissie hebben al veel voorbereidend werk verricht in de 
onderhandelingen met de gemeente en de aannemer. Het resultaat hiervan is dat we straks de 
beschikking hebben over twee kunstgrasvelden en dat de zelfwerkzaamheden voor onze vereniging 
zich beperkt tot het aanbrengen van de bestratingen en andere afwerking/inrichting rondom ons 
clubgebouw.  
 
Het bestuur heeft inmiddels aan interieurbouwbedrijf Buitenwesten opdracht verleend voor het 
maken van een bar voor in onze kantine (zie onderstaande impressie). 
 

 
 

De bar wordt compleet met spoelbak en lekblad geplaatst. Het front van de bar wordt in een 
hoogglans witte HPL afgewerkt. De randen van de antracietkleurige bladen worden in een rode 
accentkleur geschilderd. Hiermee zal de bar als een echte “eyecatcher” fungeren in onze kantine. 
 
Karst Hoogenboom van Buitenwesten zal verder voor in de kantine ook nog een grote stamtafel voor 
ons maken. 
 
De keukeninrichting is uitgebreid met een inbouwkoelkast en een aantal bovenkasten, deze 
aanpassing wordt aan onze vereniging geschonken door aannemingsbedrijf J. Kroon & Zn BV 
waarvoor we enorm dankbaar zijn. 



 
 
 
Voor de inrichting van het terras zijn  
nieuwe terrasstoelen met  
bijpassende tafels aangeschaft. 
 
 
 
 
 
Om straks met z’n allen te kunnen trainen zijn er inmiddels ook al nieuwe palen, voetplaten en 
korven besteld. Deze materialen worden voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen geleverd. 
 
Bij een aantal bedrijven zijn prijzen opgevraagd voor aanleg van de Jeu de Boule banen. Wij hopen 
dat we dit werk kunnen uitbesteden zodat we ook daadwerkelijk professioneel aangelegde banen 
kunnen bieden aan onze Jeu de Boulers. 
 
Verder zijn we ons nog aan het beraden over de inrichting en inventaris achter de bar, en voor in de 
kantine. Uiteraard is er straks meer dan genoeg ruimte in de kantine om een leuk gedeelte in te 
richten voor onze jeugdleden. Ook hier zijn al een aantal ideeën voor uitgewerkt. 
Zodra hier meer bekend over is zullen wij jullie hier ook verder over informeren. 
 
Naast bovenstaande zaken moeten we ook nog vele kleine zaken bestellen zoals magazijnkasten, 
handdoekautomaten, prullenbakken enz. En we hopen ook voor onze allerkleinste jeugd een mooi 
speeltoestel in de zandbak te kunnen plaatsen. 
Het kan u de laatste weken dan ook niet ontgaan zijn. Er wordt herhaaldelijk een beroep op u 
gedaan voor hulp bij acties en activiteiten voor en rond het nieuwe complex. In plaats van de 
reguliere clubloten in maart hebben we nu een speciale verloting in juni tijdens de braderie. 
Helaas kunnen we niet zonder de hulp van onze leden. Door de jeugd worden er al diverse 
initiatieven ondernomen om geld te genereren voor het nieuwe complex. De jeugd kan dit uiteraard 
niet alleen. Ook onze senioren en overige leden zullen de handen uit de mouwen moeten steken.  
Voor de cake actie, de braderie op 12 juni en straks voor het aanbrengen van de buitenbestrating is 
dringend hulp nodig. 
 
Voor het aanbrengen van de bestrating zijn we naast vele helpende handen ook op zoek naar een 
professioneel/ervaren stratenmaker die voor ons het straatwerk uit kan zetten. Alle materialen die 
benodigd zijn (zand, betontegels, opsluitbanden, rioolkolken) worden door de gemeente geleverd 
we moeten de afwerking alleen zelf aanbrengen.  
 
Naast alle activiteiten rond het nieuwe complex kan de vereniging ook niet zonder de belangrijke 
inkomsten die we overhouden aan de traditionele toernooien die aan het eind van het seizoen 
georganiseerd worden. Dus op zaterdag 19 juni staat het 22ste bedrijven korfbal toernooi op de 
agenda en een aantal weken later wordt op 3 juli al weer voor de 4de keer het beachkorfbaltoernooi 
op het strand van Ouddorp georganiseerd. Ook staat binnenkort het 10de koppelschottoernooi op de 
agenda. 
 
Het wordt een hele drukke zomer, maar hopelijk hebben alle leden het besef waar we dit allemaal 
voor doen! Als iedereen een steentje bijdraagt komen we deze periode makkelijk door en kunnen 
we aan een nieuwe bladzijde in de geschiedenis van onze club beginnen in een spiksplinternieuwe 
accommodatie met twee prachtige kunstgrasvelden!  
 
Voor alle activiteiten of hulp bij toernooien en/of de bestratingwerkzaamheden kunt u zich 
aanmelden via intekenlijsten in de kantine, via info op de website of bij de bestuursleden. 
 
 
 
Namens bestuur en bouwcommissie KV Good Luck, 
 
André Quak 


